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Megjelent a Talamba Ütőegyüttes legújabb,
Tour de Drums című albuma.

Gödöllőn rendezték meg a VIII. Országos Népzenei Verseny döntőjét.

(5. oldal)

(6. oldal)

A gödöllői Contact ITF Teakwon-do SE 6 érmet
szerzett a Békéscsabán rendezett országos bajnok(8. oldal)
ságon.

EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA: JELENTŐS FORRÁSOKAT IS HOZHAT

Összefonódó művészeti ágak
Gödöllő város képviselő-testületének döntése alapján a
7241-es számú pályázat lesz a
2023-ban az Európa Kulturális
Fővárosa címre pályázó Gödöllő logója, arculata. A pályaművet Szalka Krisztina, gödöllői
grafikus készítette – mindezt a
képviselő-testületi ülés után, a
Művészetek Házában megtartott
sajtótájékoztatón jelentette be
dr. Pappné Pintér Csilla alpolgármester.
Az Európai Unió határozata alapján
2023-ban ismét Magyarország egyik
települése lehet Európa kulturális fővárosa. A címre Gödöllő is pályázik, erről
még a múlt év szeptemberében döntött
a képviselő-testület, amely ez év januárjában pályázatot hirdetett az eseménysorozat logójának megalkotására.

Mint az a sajtótájékoztatón elhangzottakból is kiderült, Gödöllőnek sem
helyszínek tekintetében sem a programkínálattal nem jelenthet problémát,
hogy megfeleljen a „Európa Kulturális
Fővárosa 2023” címnek, ami nem csak
kötelezettségekkel jár majd, hanem

hozzárendelt forrással is. A címet viselő városnak ugyanis az EU hozzájárulásaként a Melina Mercouri jutalom
ítélhető meg (forrása a Kreatív Európa
Program). Ennek összege jelenleg 1,5
millió euró, ami kulturális programokra
fordítható.

GÖDÖLLŐI
SZOLGÁLAT

Az alpolgármester asszony elmondta, a felhívásra 183 pályázó
240 tervet nyújtott be, melyeket
2017. március 11-19. között a
Művészetek Házában állították ki,
ahol a lakosság is véleményezhette őket. Ezt követően egy tíz főből álló szakmai bírálóbizottság a
kiírás szempontjainak figyelembe
vételével, több lépcsőben választotta ki azokat a pályaműveket,
amelyek Gödöllő Város Képviselő-testületének
Kulturális,
Sport és Nemzetközi Bizottsága
elé terjesztettek, innen pedig három terv került a képviselő-testület elé,
amely a 7241-es pályaműnek szavazott
bizalmat, azzal a kiegészítéssel, hogy a
tervezőtől kérik a grafikában a gödöllői
színek – a kék és a piros –,valamint a
nemzeti színek megjelenítését.
(folytatás a 6. oldalon)

HIRDETÉSFELVÉTEL
e-mail:
godollomedia@gmail.com
Telefon:
+36-20/525-5366
Hirdetésfelvétel helye:
Művészetek Háza Gödöllő,
Szabadság út 6.
Nyitva tartás:
Kedd 11-18; szerda, csütörtök: 8.30-16; péntek: 8:30-12
Hétfőn zárva!

A hirdetések lapzártája:
CSÜTÖRTÖK 12 óra
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK

Minden ellenőrzésnél előkerül a szonda
A Gödöllői Rendőrkapitányság majd
a Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi munkájáról készült
beszámolók egyhangú elfogadásával
kezdődött a képviselő-testület március
23-i ülése.
Városunk területén a bűncselekmények száma 2015-höz képes 16
százalékkal emelkedett. Tavaly az
összes bűncselekmény 18 százalékát
a kiemelt vagyon elleni cselekedetek
(lopás, rablás, rongálás, orgazdaság,
jármű önkényes elvétele) adták.
A lakosságot leginkább irritáló kategória, a lopások terén 30 százalékos
növekedést regisztráltak, 97 lopással
többet követtek el Gödöllőn – összesen 420-at. A gépjármű feltörések száma szintén jelentős mértékben emelkedett. 2015-ben 8, tavaly 29(!) ilyen
eset történt. Két éve 4, tavaly 6 autót
loptak el.
A vagyon elleni bűncselekmények
visszaszorítása, megelőzése, a felderítés javítása érdekében a veszélyeztetett településrészeken fokozták a
gépkocsizó és gyalogos járőrszolgálatokat, melyekbe a bűnügyi osztály
állományát is bevonták.

Lajmer György

2016-ban Gödöllőn 156 közlekedési baleset során történt rendőri
intézkedés. Két halálos kimenetelű
közlekedési baleset is bekövetkezett.
Tíz esetben súlyos, 39 esetben könnyű
sérülés lett a baleset következménye.
Személyi sérülés nélküli, csak anyagi kárral járó közlekedési baleset 105
volt.
Lajmer György r. alezredes, városi rendőrkapitány elmondta, idén
a közbiztonsági és a közlekedésbiztonsági területen is javulást akarnak
elérni. Különös figyelmet fordítanak
az ittasan vezetők kiszűrésére. Bárkit,
akit közúti ellenőrzésre megállítanak,
megszondáztatnak.
Idei feladataik a következőkben
összegezhetők: A közterületi jelenlét
fokozásával meg kell akadályozni a
garázda cselekmények számának további emelkedését. Csökkenteni kell
a vagyon elleni cselekedetek arányát,
kifejezetten a lakásbetörések számát.
Mindent meg kell tenni azért, hogy
a járművekkel kapcsolatos vagyon
elleni bűncselekmények száma csök-
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kenjen, de legalább ne emelkedjen.
Fokozni kell a tulajdon elleni szabálysértések elkövetőinek felderítését, el
kell érni a tetten érés esetén a szabálysértési őrizetet, majd 72 órán belül
a bíróság elé állítást. A közlekedési
balesetek növekvő tendenciáját meg
kell állítani. Kiemelten ellenőrzik a
baleseti szempontból veszélyeztetett
utakat. Fokozzák a közlekedésrendészeti állomány közterületi jelenlétét, a
sebességmérő készüléket folyamatosan üzemeltetik.

Bővültek a tűzoltók eszközei
Fábián István tűzoltó alezredes,
a Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője elmondta, hogy
ebben az évben már magasról mentő
gépjárművel is dolgozhatnak. Területükön 2016-ban összesen 738 káreset
történt. A tűzesetek száma 458 volt,
műszaki mentésre 280 esetben vonultak ki.
Idei céljaik között szerepel a beavatkozó állomány szakmai felkészültségének javítása, az előrelátó,
komplex gondolkodás fejlesztése. Ennek keretében elsősorban a szolgálat-,
raj- és szerparancsnokok
tudását és készségét akarják gyarapítani. Fontosnak
tartják, hogy a gyakorlatok
és beavatkozások alkalmával vegyék észre a tűzoltók
a szabálytalanságokat, hiányosságokat. Ezek a tevékenységek minden esetben
a lakosság vagy a gazdálkodó szervek érdekében
történnek.
Minden évszaknak megvannak a jellemző veszélyei, ezekre valamennyi
módon igyekeznek a lakosság figyelmét felhívni.

Közművelődési
megállapodás
Közművelődési megállapodást kötött az önkormányzat a Művészetek
Háza Gödöllő Nonprofit Kft-vel 2017re. A dokumentum a város kulturális
hagyományainak figyelembevételével
kiemelt figyelmet fordít a befogadó,
nyitott ház funkció működtetésére.
A Művészetek Háza Gödöllő ad teret a művészeti csoportok próbáinak
és műsoruk bemutatásának. A társaság
feladata – a lehetőségekhez mérten – a
civil szervezetek, egyesületek, baráti
körök elhelyezése a Civil Házban. A
város nevelési-oktatási intézményeinek közösségi rendezvényeihez idén
is rendelkezésre bocsátja a helyszínt
és a technikai szolgáltatásait.
Az értékközvetítő funkció ellátása
keretében az önkormányzat változatlanul elvárja a nemzeti és az egyetemes kulturális érték közvetítését a különböző korosztályok számára. Ennek
érdekében a Művészetek Háza Gödöllő nagyszínházi, kamaraszínházi
előadásokat, komoly- és könnyűzenei
koncerteket és irodalmi esteket, változatos gyermekprogramokat szervez.

2017-ben 27 kiállítás rendezését
tervezik. Továbbra is kiemelt feladat
az oktatási intézményekkel, társintézményekkel, egyéb kulturális tevékenységet is folytató szervezetekkel
való együttműködés, a programok
egyeztetése, a közös pályázati lehetőségek felkutatását, valamint az Ifjúsági Klub működtetése.

Kubinyi program: Harmadszor
A Gödöllői Városi Múzeum két
sikeres pályázat után a képviselő-testület jóváhagyásával újra jelentkezik
a Kubinyi Ágoston Program 35 millió forintos támogatására. A pályázat
célja a Cserkészet története állandó
kiállítás felújítása, az Óceánia világa
állandó kiállítás visszahelyezése a terekbe és a Zsivajgó természet állandó
kiállítás megújítása. A 10 százalékos
önrészt az önkormányzat fedezi.
A múzeum a Kubinyi Ágoston
Program 2015. és 2016. évi pályázatán összesen 30 millió forintot nyert
az intézmény átalakítására, s ennek révén, a GödöllŐsz Fesztivál egyik eseményeként nyílt meg 2016 szeptemberében A mi városunk és a Gödöllői
Művésztelep című megújult állandó
kiállítása. Az önkormányzat az első
két ütemet 7 millió forint önrésszel
támogatta.

Testvérvárosi kapcsolatok
támogatása
A város 2017. évi költségvetésében
3 millió forintot különített el a testvérvárosi együttműködések támogatására. A támogatási összeg felosztására
az önkormányzat pályázatot hirdetett
meg, amire civil szervezetek, oktatási, kulturális intézmények, művészeti
csoportok jelentkezhettek testvérvárosainkba történő tanulmányutak, közös
programok vagy vendégcsoportok fogadásának támogatására.
Pályázatok 13 szervezettől érkezett.
Az igényelt támogatási összeg nagymértékben meghaladta a támogatási
keret összegét.
A képviselő-testület úgy döntött,
hogy a 3 milliós keretből a pályázatokra 1 millió 966 ezer, a wageningeni
testvérvárosi delegáció fogadására 1
millió 34 ezer forintot biztosít.
A Gödöllői Fészek Nagycsaládosok
Egyesülete 86, a Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány 250, a Gödöllői
Kertbarát Kör 200, a Pelikán Makett
Klub Egyesület 100, a Cimbaliband
Magyar Cimbalmos Egyesület 200,
a Gödöllői Lokálpatrióta Klub 200,
a Teleki Pál Egyesület 120, a Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány
180, a Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiuma 150, a
Szent Imre Katolikus Általános Iskola
és Óvoda 150, a Gödöllői Egyesített
Palotakert Bölcsőde 100, a Gödöllői
Evangélikus Kórus 150, a Levendula
Galéria 80 ezer forint támogatást kap.

Szippantott szennyvíz begyűjtése
A testület elfogadta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

MEGHÍVÓ – LAKOSSÁGI FÓRUM
Tisztelettel meghívom városunk lakóit a

2017. MÁRCIUS 31-ÉN (PÉNTEKEN) 18 ÓRAKOR
tartandó fórumra a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs
Központ földszinti nagytermébe.

Téma:

A FŐTÉR BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI
Minden érdeklődőt várunk!
Tisztelettel:
dr. Gémesi György
polgármester sk.
begyűjtésére és elszállítására vonatkozó helyi közszolgáltatás éves költségelszámolását. A múlt év március 15-től
december 31-ig összesen 1.283 köbméter háztartási szennyvizet szállított
be a szolgáltató a DMRV Zrt. szennyvíztisztító telepére, ami közel háromszorosa az egy évvel korábbinak. Gödöllő határán belül 193 alkalommal
kellett a szennyvizet elszállítani az
ingatlanokról. A vállalkozó bevétele
3.276.750, kiadása 3.580.317 Ft volt.
A kötelező közszolgáltatást 86 ingatlantulajdonos vette igénybe, akiknek a nagy része nehezen megközelíthető volt. A domborzati viszonyok
miatt nem egy esetben két emberre és
két szippantó autóra is szükség van a
feladat elvégzéséhez. A vállalkozó
a közszolgáltatás biztonságos fenntartása és gazdaságossága érdekében fontosnak tartja, hogy a nehezen
megközelíthető helyszínek esetében
többletköltséget lehessen kiszámlázni,
amennyiben a 20 métert meghaladja a
szükséges csőlefektetés, az 5 köbméter alatti elszállított mennyiségek esetén pedig a díjat egységesen 5 köbméterre számítva kellene meghatározni.
Az elhangzottak szerint, fenntarthatósága érdekében módosítani fogják e
közszolgáltatás előírásait.

Sportcsarnok:
Visszalépett a vállalkozó
Nem került fel a képviselő-testület
napirendjére a Városi Sportcsarnok
építése kapcsán a pénzügyi ütemezési megállapodás megkötésére és
előirányzat átcsoportosítására készített előterjesztés. Gémesi György

polgármester az Egyebek napirendi
pontban elmondta, hogy a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárást megnyert cég visszalépett, ezért új közbeszerzést kell indítani.

Megújul a 3-as főút egy rövid
szakasza
Kis Antal képviselő (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) a Csanak területén
lecserélt és a Babati út mellett lerakott beton villanyoszlopok elszállítását kérte, továbbá a 3-as főúton az
Arany János utca és a Batthyány út
közötti szakaszon zajló munkákról
érdeklődött. Dr. Lantai Csaba alpolgármester az utóbbival kapcsolatban
elmondta, hogy a fenntartó Magyar
Közút Nonprofit Zrt-től már a munka megkezdése után kapott a város
műszaki leírást. A 100 millió forintos
beruházás révén a rendkívül elhasználódott, 14 ezer négyzetméter felületű
útszakaszt felújítják és szegélykővel
látják el. A buszöblök nagyobb teherbírású burkolatot kapnak.

Blahaiak nyitott ablakoknál
Ahogy melegszik az idő, nyílnak
az ablakok, de Blahán nem halljuk a
madárcsicsergést, mondta szintén az
Egyebekben Pecze Dániel képviselő
(Gödöllői Lokálpatrióta Klub). Fideszes képviselőtársai segítségét kérte,
hogy eljusson kérése a város országgyűlési képviselőjéhez, akivel konzultálni szeretnének a blahaiak az M3-as
zajának csökkentéséről. Jó lenne, fűzte hozzá, ha idén pont kerülne az idestova 8 éves sztori végére.
(l.t.)

EGY MONDATBAN
Jóváhagyta a képviselő-testület a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde
és a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde Szakmai Programját valamint Szervezeti
és Működési Szabályzatát, továbbá a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát és Szakmai Programját.
*
Módosították a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési
díjakról szóló 3/2015.(II.06.) számú önkormányzati rendeletét.
*
2018. december 31-ig változatlan bérleti feltételekkel meghosszabbítják
a polgármesteri hivatal szervezeti egységeinek elhelyezésére szolgáló bérlemények bérleti szerződéseit a Kossuth Lajos utca 3. szám alatti 225 valamint a Petőfi tér 4-6. szám alatti 107 és 150 négyzetméteres üzlethelyiségre.
*
A képviselő-testület úgy döntött, hogy eladja a Kör utca 21. szám alatti, 1497 helyrajzi számú tehermentes ingatlan 2/4 tulajdoni hányadát bruttó
4,6 millió forintos vételáron, Ádám László Imre tulajdonostársnak, aki az
adásvételi szerződés megkötéskor egy összegben megfizeti a teljes vételárat.
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látványterv van, tájékoztatás nincs

a zölDből gyalogútra vált a vüszi

Telnek az évek, már csak egy esztendő választ el bennünket a következő
parlamenti választástól, így épp ideje
volt, hogy ismét kiderüljön néhány
részlet a 2014-es választások előtt
beharangozott és 2015-re ígért uszodáról. Hivatalos tájékoztatást a projekt állásáról – annak ellenére, hogy
Gémesi György polgármester már
többször is kérte – sem a fejlesztést
választási kampányában beharangozó Vécsey László országgyűlési
képviselőtől, sem a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól nem kapott az
önkormányzat. Az épület első ütemének terveiről is csupán a Nemzeti
Sportközpontok honlapjára, no meg
a Vécsey László közösségi oldalára
felkerült látványtervek és az ehhez
kapcsolódó információk árulkodnak.

Már nem csak a kellemes időjárás,
hanem a naptár is tavaszt mutat, így a
hónap végén befejeződik a növényápolási munkák jelentős része, a jövő
hét elején pedig elkezdődik az idei
járda program.

Indul az idei járdaprogram

Papíron már látható az uszoda
Ebből nem sok minden derül ki, az azonban igen, hogy az első
ütem (Nem a teljes
létesítmény!) a választásokra, pont 2018 tavaszára készülhet el.
Ebben a szakaszban
nem – ahogy a Nemzeti
Sportközpontok honlapján olvasható – „egy
versenyek megrendezésére alkalmas 50 méteres medence, a
hozzá kapcsolódó lelátó, egy tanmedence, valamint a szükséges rekreációs és kiszolgáló funkciókat biztosító komplexum” épülne meg, hanem
a látványtervek szerint csupán az 50
méteres versenymedence, valamint
egy 600 fős lelátó, és egy hatszor tíz

méteres tanmedence épülne, minden
egyéb fejlesztés csupán egy második ütemben valósulhat meg. Arról
azonban, hogy ezekre mikor kerülhet
sor nincs szó, hiszen a honlapon lévő
információk szerint az I. ütem is csupán a közbeszerzési eljárás értékelési
szakaszában van, s ennek eredményes lezárása után kezdődhet meg a
tényleges kivitelezés, ami várhatóan
350 nap.
Ebből tehát mindössze egy dologra következtethetünk: Még ha nem
350 munkanapot, hanem naptári
napot veszünk alapul, akkor is csak
2018 áprilisának közepe után kerül
majd sor a választásokra, különben
nem lehet átvágni a kampány finisé(kj)
ben a szalagot.

Defibrillátor készülékkel segít a tigáz

Életet menthet az új eszköz
Új, könnyen kezelhető félautomata defibrillátort helyeztek el a Tigáz
kenyérgyári úti telephelyén, annak
érdekében, hogy szükség esetén az
ott dolgozók és az ügyfelek számára
segítséget tudjanak nyújtani.
Naponta 60-70 ember hal meg
kórházon kívüli hirtelen szívmegállásban Magyarországon. 4 perc elteltével az agy olyan oxigénhiányos
állapotba kerülhet, ami során viszszafordíthatatlan és maradandó idegrendszeri károsodás alakulhat ki. A
mentők kiérkezése átlagosan 10-15
perc hazánkban. A hasonló vészhelyzetek elkerülése érdekében a Tigáz 6
telephelyén helyez ki laikusok által
is kezelhető defibrillátort, Gödöllőn
a Kenyérgyári út 3. szám alatt, március 16-án Pavlovszky Gabriella, a
Defibrillátor Plusz Kft. ügyvezetője
adta át Varga Imrének, a Tigáz területi vezetőjének.
A Tigáz nagy telephelyein 150200 fő dolgozik és ezen kívül az
ügyfélszolgálatokon sokan megfor-

Napokon belül véget érnek a munkák az Alsóparkban, ahol a fagyöngy
mentesítés mellett megtörtént a gombás fertőzés által megbetegített fenyők kezelése, valamint az Ady Endre sétány mentén található fás-bokros
terület rendbetétele. Az elmúlt hetekben a Bogor sétány–Rákos patak és
a zeneiskola által határolt területen
ritkították a növényzetet, az idős és
egészséges fák megmaradtak, a fák
alá nőtt bokrok egy része, és az invazív fajok pedig kivágásra kerültek. A
héten a korábban kivágott növények,
nyesedékek is elszállításra kerülnek.
Mivel az időjárás már lehetővé teszi, hamarosan megkezdődik az idei
járda felújítási program, ami a Munkácsy utcai lakótelepet, a Babati út
egy részét, valamint a Tisza utca és a
Dózsa György út egy-egy szakaszát
érinti.
Első lépésként, április 3-tól a Munkácsy Mihály utca– Paál László köz
múlt évben kimaradt járda szakaszainak felújítására kerül sor, valamint a

Zombor utcának a Munkácsy Mihály
utcától a Testvérvárosok útjáig terjedő része.
Felújítás zajlik a Szabadság úton
is, itt a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
a múlt héten kezdte meg a munkát az
Arany János utca és Batthyány Lajos utca közötti
szakaszon. Ennek során
a burkolat felső, roszsz állapotban lévő rétegét
lemarják, majd a felület
előkészítést követően új
aszfatréteget kap az út.
Az érintett szakasz mellett futó burkolt vízelvezető rendszert kitisztítják,
a szükséges helyeket szegélysort
építenek a padka kimosódások megakadályozására. A munkálatok ideje
alatt az érintett szakaszon sebességkorlátozást vezettek be, amelyre táblák hívják fel a figyelmet.
(k.j.)

A VÜSZI Nonprofit Kft. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy
Gödöllő város közterületein a
2017. március 25. és április 5.
közötti időszakban (időjárástól
függően) elvégzik a platánfák,
hársfák, fenyőfák és vegyes fák
lemosó permetezését.
Felhasználásra kerülő szerek:
Vektafid A 20 l/ha, Champ DP 0,2
%, Thiovit Jet 0,3 %
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 0
Munkaegészségügyi várakozási
idő: 0
Méhekre veszélyesség: nem veszélyes

1,5 milliárD forintos támogatásból

Agrárinformatikai központ

dulnak. Az emberi élet értékét szem
előtt tartva döntöttek úgy, hogy a cég
nagyobb telephelyein kihelyezi az
életmentő defibrillátor készülékeket,
valamint biztosítja dolgozói részére
a megfelelő oktatást.
Mint azt sajtóközleményükben
megfogalmazták, bíznak abban,

hogy ezeket a készülékeket sohasem
kell majd használni, de meggyőződésük, hogy partnerükkel, a Defibrillátor Plusz Kft-vel együttműködve
maximálisan felkészülnek a segítségnyújtásra, amikor az szükségessé
válik.
(ny.f.)

Agrárinformatikai felsőoktatási és ipari együttműködési központ épül Gödöllőn, a beruházásra 1,48 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást
kapott a Szent István Egyetem vezette konzorcium a Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Alap keretéből.
A gödöllői egyetem, mint a legnagyobb agrárkutatási kapacitással rendelkező magyar felsőoktatási intézmény, informatikai fejlesztő vállalatokkal és egy mezőgazdasági rendszerintegrátorral együttműködve teljesíti a
projektben vállalt feladatokat.
A projekt végrehajtása során kialakítják a központ kutatási és oktatási
terét, fejlesztik az infrastruktúráját, továbbá digitális termelési rendszert
dolgoznak ki és új IT-alapú agrármechatronikai rendszereket fejlesztenek.
A létrejövő technológiák a 4 éves projekt végeztével is biztosítják az
agrárinformatikai központ fenntarthatóságát, az intézmény pedig az egyetemen zajló oktatás, szakképzés és duális képzés bázisává is válhat. (l.t.)

JELENTŐS VÁLTOZÁS A VASÚTI KÖZLEKEDÉSBEN! WAGENINGENI DIÁKOK GÖDÖLLŐN
2017. április 1-jén Budapest-Keleti pályaudvaron és Rákos állomáson végzett pályakarbantartási munkák miatt
több személyvonat nem, míg több gyorsvonat módosított
menetrend szerint közlekedik, derül ki a MÁV tájékoztatásából.
A Budapest és Eger/Sátoraljaújhely között közlekedő
gyors- és sebesvonatok a közforgalmú vasúti menetrendtől eltérően Budapest-Keleti pályaudvarról 25 perccel
korábban, óra: 35 perckor indulnak, valamint oda 25-30
perccel később érkeznek. Budapest és Hatvan között az
S80 jelzésű személyvonatok helyett közlekednek, minden állomáson és megállóhelyen megállnak. Budapest és
Hatvan között gyorsvonati pótjegy váltása nélkül igénybe vehetőek.

Pontos információt a vasútállomásokon és a www.
mav-start.hu oldalon találhatnak az utazni szándékozók.

Holland testvérvárosunk, Wageningen Pantarij középiskolájából huszonhat
fős csoport látogatott Gödöllőre március közepén. A látogatást nem véletlenül időzítették ekkorra, a diákok városunk és a Budapest nevezetességei
mellett a magyar történelemmel is ismerkedtek. Részt vettek a gödöllői március 15-höz kapcsolódó megemlékezéseken, meglátogatták a kastélyt, megszólaltatták a Világbéke-gongot, és sokuk számára feledhetetlen élményekkel
tértek haza a Gödöllői Kutyasport Központból.
A látogatást a Török Ignác
Gimnázium diákjai hamarosan
viszonozzák, ők május elején
töltenek el egy hetet Wageningenben, ahol részt vesznek
a május 5-ei nemzeti ünnepi
programokon.

(UD)

(f.)
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Pataki Pál új könyveinek bemutatója

MEGHÍVÓ – TELEKI KOSZORÚZÁS

Hittel, szeretettel
A Gödöllői Városi Könyvtár adott
otthont Pataki Pál „Immánuel velünk az Isten” és Verseim egy csokorban című könyvei bemutatójának.
A rendezvényen Gémesi György
polgármester mondott köszöntőt, aki
kiemelte: Pataki Pál írásai és versei
azt a mély és erős hitet közvetítik az
olvasóknak, amire manapság nagy
szükség van, s ami nagyon sokak
életéből hiányzik.
A versekből több is elhangzott az
est folyamán a Gödöllői Waldorf
Iskola diákjai, és tanáruk, Kecskés
Judit előadásában, aki úgy fogalma-

zott: Azért tettek eleget örömmel a
felkérésnek, mert Pataki Pál hiteles
képviselője mindazoknak az alapvető értékeknek, amelyek verseiben is
megjelennek.
Pataki Pál verseiről, írásairól szólva két dolgot kell kiemelni: Az első
az erős, Istenbe vetett hit, amely nem
csak írásaiban jelenik meg, hanem
mindennapi életét is végig kíséri, a
másik pedig a szeretet. Szeretet Isten iránt, családja, hazája és szűkebb
pátriája, Gödöllő iránt.
Ennek a hitnek és szeretetnek köszönhetően képes megszólítani, és

Teleki Pál halálának 76. évfordulója alkalmából, sírjánál,
a máriabesnyői temetőben
2017. április 8-án, szombaton, 11 órai kezdettel tartjuk
koszorúzással egybekötött
megemlékezésünket, melyre
szeretettel hívjuk, és várjuk
Teleki Pál minden tisztelőjét!
A Teleki Pál Egyesület Elnöksége

segítséget nyújtani azoknak, akik
zavaros világunkban kapaszkodót
keresnek.
A rendezvényen nemcsak most
bemutatásra került kötetekhez, hanem a szerző korábbi novellákat és
verseket tartalmazó könyveihez is
hozzájuthattak az érdeklődők, akik
közül sokan útmutatónak, lelki tápláléknak tartják az általa megfogalmazottakat.
Az estet a waldorfos tanárok és
szülők zenei műsora színesítette, a
beszélgetést dr. Jeney László vezette.
(bdz)

20 éves a tudásfa tanoda magánóvoda

A természethez közel
A Tudásfa Tanoda magánóvoda ebben az évben ünnepli fennállásának
20. évfordulóját. A jubileum alkalmából Vörösné Vida Tünde tulajdonos-alapító beszélt lapunknak az
alapítványi intézményről.
– Mikor és milyen céllal jött létre
az alapítvány, és az óvoda?
– 1997-ben kezdtük a Kapucinus
Rendház egyik domonyvölgyi épületében, melyet az rendházfőnök úr
bocsátott rendelkezésünkre. Akkor
Domonyvölgy szegényes oktatási ellátottságán kívántunk javítani, valamint a környező településekből szállítottuk ide a gyerekeket, akik kicsit
másra, többre vágytak, mint amit az
állami óvodák tudtak biztosítani.
Hamarosan kinőttük a szerzetesrend épületét. Ekkor találtunk rá a
Tél utcai ingatlanra. Sikerült megőriznünk a természet közelségét –
alkalmas időben gyakran kisétálunk
a közeli erdőbe –, és egyre korszerűbben felszerelt udvari játszóhelyet
tudtunk kialakítani. A megszokott
lovaglás is megmaradt, ami a gyerekeknek feledhetetlen élményt nyújt.
– Emellett vannak más speciális
programok is?
– Állandó foglalkozásaink között
a leghangsúlyosabb az angolnyelv
tanulása, mely két szinten is igényelhető: heti kétszer 30 percben, illetve
napi, intenzív foglalkozás keretében.
A másik hangsúlyos foglalkozás
a néptánc, akol a mozgáskultúra fej-

lesztése, a zenei
nyelv kialakítása
a cél. Hasonlóképpen kiemelt fontosságú a nagyobb
csoportosok iskolai
elvárásokra való
személyre szabott
felkészítése.
A
kis létszám egyik
előnye éppen ebben rejlik: tudunk
minden gyermekkel differenciáltan,
egyedileg foglalkozni, a számukra
leghatásosabb elfoglaltságot megcélozni. Mindezek mellett a tehetséggondozást is felvállaltuk.
Igény esetén be lehet íratni a
gyermeket német nyelvre, zeneoviba, jógára, dzsúdóra, van nálunk
képesség-fejlesztő testnevelés, de
sakkozni is tanulhatnak. A kötelező
logopédiai és fejlesztő ellátásban is
részesülnek a gyerekek. Ezeket az
oktatásokat óraadó pedagógusokkal
oldjuk meg.
Az adott hónap témakörének lezárásaként szervezünk kirándulásokat Budapestre múzeumokba. Látogatjuk a Művészetek Háza által
rendezett bábszínház előadásokat. A
pilisi parkerdő erdésze kalauzolásával erdei sétákat szervezünk, melyre
a szülők is rendszeresen elkísérnek
bennünket.
– Feltételezhetően ez plusz költséget is jelent a szülők részére.
– Nem igazán jelentős mértékben.

KEDVES TAGOK, MOZGÁSSÉRÜLTEK!
A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének Gödöllői területi csoportjának
következő fogadóórája április 5-én,
szerdán 16 és 17 óra között lesz.
A szokásos ügyintézés mellett várjuk azokat, akik szeretnék szabadidős
foglalkozásukat ebben a közösségben klubszerűen folytatni (társasjáték, kártya, sakk, zenehallgatás, kézimunka témakörben). Gyertek minél
többen és közösen kialakítjuk!
Helyszín: Civil Ház, 2100 Gödöllő, Szabadság út 23.
www.godolloi-civilek.hu
e-mail: mkmore.godollo@gmail.com
Telefon: sajnos jelenleg nincs
Weblap: www.mozgasserultek.hu

Amiben tudunk a hozzánk fordulóknak segíteni:
- tagkönyv érvényesítése;
- információszolgáltatás „Lakás
Akadálymentesítési Állami Támogatások” (LÁT) ügyintézéséhez;
- tanácsadás akadálymentesítéssel
kapcsolatban;
- segédeszköz beszerzésben való
segítségnyújtás;
- parkolókártya, gépjármű adókedvezmény igénylésének feltételei, autószerzési támogatás igénylése;
- sorstársi tanácsadás, információs szolgálat mozgáskorlátozottak és
egyéb fogyatékossággal élők számára,
- kirándulások, rendezvények szervezése stb.

FELHÍVÁS!
Mellesleg óvodánk magán óvoda lévén, havi díj ellenében vehető igénybe, de ez a díj alacsonyabb, mint a
hasonló magánóvodákban.
– Terveznek pedagógia jellegű,
vagy tárgyi fejlesztéseket a közeljövőben?
– Igen, a 2017/18-as tanévben új
lehetőséget szeretnénk biztosítani
azoknak a gyereknek, akik már betöltötték hatodik életévüket, de még
nem mennek iskolába. Nekik indítunk egy iskolára felkészítő csoportot, ahol megalapozzuk az iskolához szükséges értelmi-, érzelmi-, s
fizikai stabilitást. Az intézményt is
folyamatosan fejlesztjük: a játszótér
felújítása, az udvar gumiburkolattal
való borítása valósult meg ebben a
tanévben.
Szívesen fogadunk új jelentkezőket, a felvétel nálunk egész évben folyamatos. A magánóvodáról és programjairól bővebben az intézmény
honlapján az www.angolnemetovi.hu
címen tájékozódhatnak az érdeklő(ny.f.)
dők.

Felhívás!
Az Alvégi Civil Társaság 2017. április 1-jén (szombaton) 10 órától társadalmi munkát szervez a Gébics utcai játszótéren, melynek keretein belül tojásfa állításra
kerül sor.
A szervezők várnak minden önkéntes jelentkezőt!
Kérjük, kézi szerszámot, kesztyűt hozzanak magukkal!

2017. április 8-án, 10.25-kor a Művészetek Háza parkolójából (és vissza) díjmentes különbusz indul, melyre a temetőig minden buszmegállóban fel lehet szállni.

Bokor Árpád
Alvégi Civil Társaság
elnöke
Varga Árpád
Tusor Andrásné
önkormányzati képviselő
Alvégi Civil Társaság
titkára

A Gödöllői Lokálpatrióta Klub
autóbuszos utazást szervez a

csíksomlyói búcsúba
(2017. május 31-június 5).
Első nap Nagykárolyban és Érmindszenten történő megállásokat követően szállás a magyar többségű Koltó településen, ahol megtekintjük a Teleki
kastélyt. Másnap Beszterce és Gyergyószárhegy érintésével Csíkszeredába érkezik a csoport. A pénteki programot erdővidéki körút alkotja, látogatás többek között Kisbacon és Vargyas településre. A
pénteki program része egy közös vacsora Böjte Csaba tusnádfürdői
gyermekotthonában, ahol lehetőség nyílik az otthon megtekintésére, beszélgetésre, kapcsolatfelvételre. A szombati napon az ünnepi
szentmisén való részvétel, valamint szabadprogram, Csíkszereda
megtekintése. Vasárnap Homoródfürdő, Farkaslaka és Torda érintésével, rövid megállásokkal érkezünk Kalotaszentkirályra, míg a hétfői
visszatérést megelőzően Nagyvárad belvárosát tekintjük meg.
Bővebb információ és jelentkezés:
Bokor Árpád (+36/20-411-8951)

BÖLCSŐDEI „KUKUCSKA”
Tisztelt Szülők!
2017. április 10-11-én 9-11 óráig szeretettel várjuk a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde mindkét egységében azokat a gödöllői családokat
akik szeretnék megtekinteni intézményeinket.
Kérjük látogassanak el hozzánk, hogy megismerjék kisgyermeknevelőinket, nevelési programunkat, valamint a bölcsődékben zajló életet.
Előzetes telefonos időpont-egyeztetés szükséges.
Címünk:
• Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde
2100 Gödöllő, Palota-kert 17.
Telefonszám: 06-28/410-906
• Gödöllői Mézeskalács Ház Bölcsőde
2100 Gödöllő, Premontrei u. 8.
Telefonszám: 06-28/422-072
Varga Gyöngyi
intézményvezető

2017. márciuS 28.

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Kutyáimnak szeretettel
Az emberek és az állatok kapcsolata a történelem folyamán
sokszor változott. Ma is sok
minden függ attól, hogy a Föld
mely pontján, milyen társadalmi közegben élünk. Már akkor
is színes a kép, ha saját házunk
táján nézünk körül. Hogy szégyenkezni, vagy örülni van-e
okunk, azt mindenki maga
döntse el.
De kitől is tanuljunk? Talán a legcélravezetőbb az lenne, ha saját állatainktól
vennénk leckét, legalábbis erre buzdít bennünket Cesar Millan, akinek a
neve valószínűleg ismerősen cseng a
National Geographic nézői számára,
ahol saját műsorain keresztül segít a
nézőknek jobb gazdává válni.
Mire taníthatnak bennünket a kutyák? Tiszteletre, szabadságra, magabiztosságra, hitelességre, megbocsátásra, bölcsességre, rugalmasságra és
elfogadásra.
Hogyan? A kérdésre egy megindító,
őszinte és különleges történetből kapunk választ, amely egy mexikói fiú
önéletrajzán keresztül visz bennünket közelebb a kutyákhoz, miközben
megismertet bennünket a farmerek és
a világsztárok kedvencükhöz való viszonyával.
Mindez egy kis mexikói tanyán
kezdődött, ahol egy kutya belenézett
egy gyerek szemébe. Nem, nem fordítva történt: a kutya, Paloma volt az,
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akinek a szeméből a mindig éhes, családjával keményen dolgozó fiú kiolvasta: „Egy nap a saját falkádat fogod
vezetni.”
Aki alakított már ki szoros kapcsolatot valamilyen állattal, az jól tudja,
az, hogy más fajhoz tartozunk, nem jelenthet akadályt, ha képesek vagyunk
egymásra hangolódni. Cesar Millan
esetében is így van. Hogy tudásából
– amellyel képes a legagresszívabb
kutyát is partnerré tenni – mi a vele
született, és mi az, ami tanult…, nos
erre csak következtethetünk az olvasottak alapján. Tény, hogy különleges
érzékének köszönhetően tényleg saját
falkája van, olyan kutyákból, akik között van, akit mások elaltattak volna,
van, akit kegyetlenül megkínoztak,
olyan ebek, akik problémát jelentettek az embereknek a számára, akik
képtelenek voltak arra, hogy – vele

ellentétben – egyenrangú partnerként
kezeljék őket.
Igen, egyenrangúként, ezt tekinti
az alapnak, amire építve – legyen az
rotweiler vagy csivava – valamennyi
kutyának segít abban, hogy bármilyen
körülmények közül is került hozzá, lélekben gyógyultan, társa tudjon lenni
embernek és állatnak egyaránt.
Valóban, lelki gyógyulásról van
szó. Hiszen olyan kutyákkal is „dolgozik”, él együtt, akik között van korábban harci célokra használt pitbull,
van, akit elevenen gyújtottak fel, akik
megtapasztalták az emberi gonoszságot. Nos, neki köszönhetően még ezek
az állatok is képesek újrakezdeni.
Cesar Millan titka egyszerű: nem
a kutyában keresi a hibát! Nem hisz
abban, hogy egyes fajták veszélyesek
és gonoszak. Abban hisz, és ezt be is
bizonyítja, hogy az emberi ostobaság
és gonoszság, vagy épp a stressz, a
boldogtalanság fordítja ki magából a
kutyát; a segítség, a nyitott szív és a
kitartás pedig képes arra, hogy visszafordítsa mindazokat a negatív hatásokat, amivel mi emberek fizikai és lelki
fájdalmat okozunk ezeknek a csodás
lényeknek, aki valóban társaink lehetnek, ha képesek vagyunk megérteni és
elfogadni őket.
Ez a történet egyaránt sokat tanít
a kutyákról és az emberekről, s lehetetlen mély érzelmi reakciók nélkül
végigolvasni. Aki azonban kézbe veszi az egyébként mindvégig izgalmas
könyvet, másképp, félelem nélkül,
megértéssel, szeretettel és tisztelettel
fog tekinteni minden kutyára… és az
(ny.f.)
összes többi állatra.

juBileumrA készül Az Arpeggio

25 év muzsikája
Városunk művészeti csoportjai közül
többen is jeles évfordulót ünnepeltek
a közelmúltban. Most az Arpeggio
gitárzenekaron a sor, április 8-án este
a Művészetek Házában nagyszabású
koncerttel elevenítik fel azt a negyedszázadot, amit az együttes maga mögött tudhat.
A jubileumi hangverseny átfogó
képet ad a zenekar repertoárjáról, és
az elmúlt huszonöt esztendő során
felcsendült művekről.
Mint azt Kósáné Szabó Beáta, az
Arpeggio vezetője lapunknak elmondta, a koncert során azok a dallamok csendülnek fel, amelyek a zenekar és a közönség kedvencei voltak.
A klasszikus gitárzenei művek mellett
átiratokat és filmzenéket is hallhatnak
majd az érdeklődők.
A születésnapi koncertre természetesen vendégek is érkeznek, mégpe-

dig olyan előadók, akik az elmúlt években színesítették az
Arpeggio koncertjeit. Zhang
Yu énekkel és guzheng (kínai
citera szerű hangszer) játékkal
csatlakozik a gitárosokhoz, a
Talamba ütőegyüttes pedig természetesen az ütős hangzással gazdagítja a közös produkciót.
A jubileum elképzelhetetlen a Gödöllői Városi Vegyeskar és a Cibri
énekegyüttes nélkül, akikkel több alkalommal is felléptek.
A Fréderic Chopin Zeneiskola gitár
tanszakán szerveződött, s 1992-ben
Kósáné Szabó Beáta vezetésével alakult zenekar az elmúlt években számtalan koncerten, többek között hazai
és nemzetközi fesztiválokon népszerűsítette a gitárzenét és öregbítette
Gödöllő jóhírnevét. Felléptek többek
között Németországban, Olaszor-

itt A tAlAmBA legújABB AlBumA!

Föld körüli ütések

Tour De Drums. Fülbemászó, ritmusos dallamok Afrikától az
Ibériai-félszigeten át, több kontinensen keresztül, egészen a
balkáni térségig. Ez a Talamba Ütőegyüttes legújabb albuma,
ami a nemrég jelent meg, de a közönség már hallhatta a CD-n
lévő dallamokat, s Gödöllő mellett Debrecenben és a Művészetek Palotájában is bemutatták.
A virtuális Föld körüli utazás során a hallgatók átélhetik az
afrikai törzsek pezsdítő ritmusait, a spanyol dallamok szenvedélyességét és a balkáni népek és a Közel-kelet zenéjének
sokszínűségét, mindezeket tradicionális hangszereken megszólaltatva. „Az album egyfajta válogatás” – árulta el lapunk-

szágban, Svédországban, Dániában,
Gödöllő testvérvárosai közül pedig
Aichachban és Turnhauthban mutatkoztak be nagy sikerrel.
A kezdeti tizenkét fős zenekar, ma
huszonkét gitárosból áll, akik legtöbbször a vonósokkal, és fúvósokkal
kiegészülve, közel harmincan lépnek
a közönség elé.
Az április 8-i koncert jól tükrözi a
gitárzene sokszínűségét, és azt, hogy
a különböző zenei műfajok hogyan
kapcsolódhatnak össze és erősíthetik
egymást.
(kj)

nak Zombor Levente,
a Talamba vezetője,
„amelyen az új művek
mellett, mint például a
Balkáni képek, olyan
produkciók szerepelnek,
amiket legtöbbet játszanak és amiket a közönség a legjobban kedvel.
A válogatásban felcsendülnek többek között azok a dallamok
is, amelyeket az Évköszöntő koncerten is hallhatott a közönség.”
A bemutatók után a német közönséget szeretné meghódítani a Talamba, az album zenei anyagát májusban Németor(U)
szágban, Erdingben hallhatják majd.

A CIMBALIBAND A BALKÁN PROJEKTRE HANGOL
Március hónapban a Cimbaliband az egyedüli magyar zenekar, mely felkerült a több ezer lemez közül, a világzenei szakemberek által válogatott World Music Chart TOP20-ba. Kisebbfajta meglepetés a Cimbaliband
Recycle lemezének nemzetközi sikere, hiszen az X-Faktor győztes Danics
Dóra vendégszereplésével készült korongot inkább a hazai közönségnek
szánta. Danics Dóra az új Balkán Projekt műsoruknak is szerves részét
képezi, olyannyira, hogy hamarosan közös turnéra indulnak Angliába, ahol
a Cseh Tamás Program támogatásával négy koncertet adnak angol és magyar közönségnek egyaránt. A koncertsorozat kiemelkedő eseménye lesz a
BBC3 Rádió In Tune című műsora, ahol élőben játszik az Unger Balázs
cimbalmos vezette formáció.
Már az angliai turné alkalmával több új dal is elhangzik a banda eddigi
legnagyobb szabású műsorából, a Balkan Projektből, melynek ősbemutatója április 9-én, vasárnap este lesz, a gödöllői Művészetek Háza színháztermében. A Balkán Projekt egy vérpezsdítő, kezeket-lábakat megmozgató
zenei élmény, természetesen a cimbalommal a fókuszban. A produkciót
Danics Dóra vendégszereplése mellett még hitelesebbé teszi Barity Zorán
délszláv harmonikavirtuóz és Bede Péter, a Fanfara Complexa szaxofonosa. Mandula Éva grafikus művész különleges, a balkán hangulatát megidéző vetítéssel készül az előadásra. A zenészeket pedig a Romani Design
csapata öltözteti fel majd, a műsorba illő hangulatú kiegészítőkkel. Jegyek
még korlátozott számban kaphatók a MUZA jegypénztárában vagy online
a https://goo.gl/gCEBIC linken.
(db)
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Összefonódó művészeti ágak
(folytatás az 1. oldalról)

Mint mondta, a nyertes pályamű
kiválasztásánál figyelembe vették,
hogy a nemzetközi pályázatra készülő logó Gödöllő hagyományaira épít.
A fonat ugyanis egyszerre utal az
egykori nemzetközi hírű szecessziós
művésztelepre és az annak szellemi
örökségét tovább vivő, jelenlegi Gödöllői Iparművészeti Műhelyre. A
szálak összefonódása hazánk, Európa, és a művészetek egységét szimbolizálja.
A pályázók személyét mindvégig titkosan kezelték épp úgy, mint
a szakmai bíráló bizottság névsorát.
Ezeket szintén csak a döntést követően, a sajtótájékoztatón hozták nyilvánosságra.
A szakmai bizottság tagjai voltak:
Kerényiné Bakonyi Eszter, a Gödöllői Városi Múzeum igazgatója,
Buka Enikő, a Gödöllői Fréderic
Chopin Zenei AMI igazgatója, Szabó Emma Zsófia művészettörténész,
dr. Újváry Tamás, a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezető-igazgatója, Fülöp Attiláné, a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ igazgatója,
Katona-Szabó Erzsébet, Ferenczy
Noémi -díjas textilművész, a Gödöllői Iparművészeti Műhely vezetője,
Kovács Balázs, a Művészetek Háza
Gödöllő igazgatója, Mészáros Beáta, a Garabonciás Színtársulat vezetője, Mészáros Judit, Gödöllő város
főépítésze, Sz. Jánosi Erzsébet, a
Levendula Art Galéria vezetője.
A rendezvényen mutatták be a
„Gödöllő 2023 – Európa Kulturális
Fővárosa” pályázat szakmai vezetőjét, L. Péterfi Csabát, és a művészeti
vezetőt, Kovács Balázst. A programmal kapcsolatos feladatokat mindketten tiszteletdíj nélkül látják el.
L. Péterfi Csaba ismertette a pályázattal kapcsolatos feladatokat
és annak a folyamatnak a menetét,
amelynek során 2018 decemberében

Brüsszelben megszületik a döntés,
hogy 2023-ban melyik település viselheti az Európa Kulturális Fővárosa címet, majd röviden szólt a tervezett kulturális fejlesztésekről. Ezek
között kiemelt helyen szerepel, hogy
Gödöllő főterének átalakítása során
a terület egy állandó szabadtéri szín-

paddal gazdagodik, új művészeti teret hoznak létre a felújítás alatt lévő
Testőrlaktanya épületében, és szeretnék megteremteni ennek lehetőségét
az art deco stílusban épült Bezsilla-villában is, ahol a város tervei szerint hazánk első és egyetlen art deco
múzeumát alakítanák ki.
Az épület jelenleg állami
tulajdonban van, épp ezért
ez még egyeztetésre vár.
Mindezek mellett fontosnak tartják, hogy még
jobban bevonják a város
kulturális életébe a felújított Királyi Várót. L.
Péterfi Csaba elmondta, a
„Gödöllő 2023 – Európa
Kulturális Fővárosa” program szlogenje: „Gödöllő jó hely”, ami Csányi
István előadóművésztől származik,
és ő maga is szokta használni közösségi oldalán vagy az előadásain.
Kovács Balázs, a program művészeti vezetője a sajtótájékoztatón arról beszélt, miért is tartja méltónak
Gödöllőt az Európa Kulturális Fővárosa címre. A felsorolást néhány

TISZTELGÉS RÁKÓCZI ELŐTT
2003-ban a Történelmi Vitézi Rend kezdeményezésére, széleskörű gödöllői
összefogással került emléktábla a gödöllői református templom falára, a Rákóczi Szabadságharc kitörésének évfordulóján.
Az emléktáblánál vasárnap délután, II. Rákóczi Ferenc születésnek évfordulója alkalmából dr. Bucsy László, a Történelmi Vitézi Rend törzskapitánya
mondott beszédet, s emlékezett II. Rákóczi Ferencre, aki hazája érdekében,
korának szemléletét messze megelőzve, rangra és vallásra való tekintet nélkül
sikerrel hívott mindenkit a szabadságharc zászlai alá.
„Rákóczi soha nem alkudott meg, ahogy írásában, a Vallomásokban olvashatjuk : „ …minden cselekedetem célja kizárólag a szabadság szeretete volt és
az a vágy, hogy hazámat az idegen járom alól felszabadítsam. Nem a bosszúvágy indított erre, nem is koronát vagy fejedelemséget akartam szerezni, nem
is kormányzáshoz volt kedvem: kizárólag … az vezérelt, hogy eleget tegyek
kötelességemnek hazám iránt „ – hangzott el a megemlékezésen.
A
református
templom
falán
elhelyezett
emléktáblánál a szervezők és az önkormányzat mellett
– amelyet dr.
Lantai Csaba alpolgármester képviselt – több párt
és civil szervezet is
elhelyezte koszo(DL)
rúját.

Hagyatékunk dalban, zenében

adattal kezdet, amely jól mutatja a város gazdag és színes kulturális életét.
Ezek szerint 2016-ban Gödöllőn több
mint 700 kulturális program valósult
meg, 12 kiemelt helyszínen. A város
12 fesztiválnak, köztük a Nemzetközi Természetfilm Fesztiválnak, és
a Nemzetközi Hárfafesztiválnak, és
a GödöllŐsz Fesztiválnak adott otthont, s több, mint 60.000 jegyet adtak
el a különböző színházi, tánc, zenei,
és irodalmi előadásokra. Mint mondta
a következő időszakban a programkínálat tovább bővül, idén, első alkalommal kerül megrendezésre például
a Díjnyertes magyar filmek hete.
Kovács Balázs beszélt azokról az
elképzelésekről is, amelyekkel tovább színesítenék a gödöllői, de nem
csak a helyiek számára vonzó kulturális kínálatot. Így például, 2018-tól
a tervek szerint visszatérhet a programok közé a Gödöllői Nyári Színházi
Játékok rendezvénye, amely korábban a fővárosból is sok érdeklődőt
vonzott, 2023-ban pedig a város is
bekapcsolódik majd azokba megemlékezésekbe, amelyek a Himnusz
megírásának, valamint Petőfi Sándor

és Madách Imre születésének 200.
évfordulójához kapcsolódnak.
Mint mondta, fontosnak tartják,
hogy a „Gödöllő 2023 – Európa Kulturális Fővárosa” pályázattal itthon
és külföldön is megszólítsák a fiatalokat, valamint Gödöllő a megvalósítás során a testvérvárosok bevonására is nagy hangsúlyt kíván helyezni.
(J)

HAMAROSAN:

GÖDÖLLŐI MAGAZIN
Néhány napja egy kedves Olvasónk
szomorúan jelezte: nem kapta meg a
Gödöllői Magazin idei első, tavaszi
számát. Meglepődtünk, de örömmel
vettük, hogy a lakók már várják a
mindig színes és
érdekes történetekkel megjelenő
kiadványt.
Jó hír, hogy
hamarosan a postaládákba kerül a 2017-es első szám,
amely csakúgy, mint a korábbiak, aktuális és izgalmas olvasnivalókat kínál.
Megtudhatják például, milyen az, ha
valakinek minden napja a karácsonyról
szól, nosztalgikus utazásokat tehetnek
a régi vonatok segítségével, bepillanthatnak az Oscar- és a Fonogram-díj
kulisszái mögé, és ízelítőt kaphatnak a
konyhaművészetből.
Ha valaki úgy érezné, valami még
hiányzik, eláruljuk, a lapban több híres,
sőt világhíres négylábúról is olvashat(k)
nak majd.

Gödöllő, a Damjanich János Általános Iskola színházterme adott otthont
a hét végén az VIII. Országos Népzenei Verseny döntőjének. A Frédéric
Chopin Zenei Alapfokú Művészeti
Iskola rendezésében március 24-26.
között zajló megmérettetésen harmincnyolc iskola 111 produkciója
lépett színpadra.
A gyerekek négy korcsoportban,
szólóhangszer, szólóének, énekegyüttes, hangszeres együttes és
hangszeres-énekegyüttes kategóriában adtak számot tudásukról.
Az ünnepélyes megnyitón köszöntőt mondott dr. Pappné Pintér Csilla alpolgármester és Eich László,
a Dunakeszi Tankerület tankerületi
központ igazgatója.
A zsűriben Juhász Erika népdalénekes, a Nyíregyházi Egyetem Zenei
Intézetének művésztanára, a Népművészet Ifjú Mestere, Vavrinecz
András népzenész, a Nyíregyházi
Egyetem Zenei Intézetének művésztanára, a Hagyományok Háza munkatársa, Széles András citeraművész, a Kispesti Alapfokú Művészeti
Iskola tanára, Buka Enikő, a Frédéric Chopin Zenei AMI igazgatója

(a zsűri titkára) foglalt helyet, a zsűri
elnöke: dr. Richter Pál, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzene tanszékének vezetője, egyetemi
tanár, az MTA BTK Zenetudományi
Intézet igazgatója volt.
A döntőben városunkat Benedek
Krisztina tanítványai közül a Cilibri,
a Cipóriska és a Cibri énekegyüttes,
valamint Volter Domonkos (szólóének), a hangszeres produkciók közül
Pertis Szabolcs tanítványa, Kolozsi
Emma (furulya) és Albertné Joób
Emese növendéke, Major Krisztina
(koboz) képviselte.
A növendékeknek valamennyi kategóriában autentikus magyar vagy a
magyarsággal együtt élő népek dalait, zenéjét kellett megszólaltatni. A
produkciók során népzenei kincsünk
különlegességeit ismerhette meg a
közönség, valamint képet kaphatott
arról a rendkívül áldozatos munkáról
is, amelyekkel a felkészítő tanárok és
a diákok hitet tettek hagyományaink,
népi kultúránk megőrzése mellett.
A gödöllői fiatalokat dicséret illeti
a rendkívül színvonalas mezőnyben
való helytállásért.
(ny.f.)
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Április-május kiemelt fecskevédelmi időszak Magyarországon
Miközben a hazai füsti- és molnárfecske-állomány felére, a
tiszai partifecskéké pedig alig
10%-ára (!) csökkent hazánkban 2015-re, a madárcsoport
szerepe a klímaváltozás miatt egyre fontosabbá válik az
emberek, társ- és haszonállataink egészségvédelme szempontjából is.
Miért is gond, ha eltűnnek?
A melegedő időjárással új szúnyogfajok és az általuk terjesztett kórokozók jelennek meg Magyarországon.
Az egészségünket veszélyeztető betegségeket terjesztő szúnyogok, és
a szintén a klímaváltozás hatására
érkező újabb kártevő rovarok elleni biológiai védekezésben is óriási
szerepe van azoknak az állatoknak,
például a fecskéknek (és a denevéreknek), melyek természetes úton
csökkentik ezek számát.
Miért fogy a számuk?
Ezért is aggasztó a hazai fecskeállomány ezredfordulót követő drámai
csökkenése. Ennek hátterében:
1. az élőhelyek átalakítása, fészkelőhelyek és táplálék csökkenése
(a háztáji- és legelőállat-tartás ösz-

szeomlása, túlzott kemizálás és akár
a nem megfelelően végzett szúnyogirtás);
2. a klímaváltozás (sár fészeképítő-anyag hiánya a szárazodó tavaszokon, óriási vonulási veszteségek,
különösen tavasszal);

3. és ami talán elkerülhetősége miatt is a legszomorúbb, a kedvezőtlen
társadalmi változások, a fecskefészkek leverése, a madarak elzavarása
áll.
A lakosság rendkívül sokat tehet a
fecskékért!
A napjainkra teljes egészében városiasodott, sárfészket építő fecskék

védelmében a lakosságnak kiemelten fontos szerepe van. Állománycsökkenésük megállítását, megfordítását mindenekelőtt:
• a meglévő aktív természetes fészkek, fészektelepek fokozott védelmével
• fecske- és denevérbarát épületfelújítással
• az ezek mellé március-áprilisban kihelyezett műfészkekkel
• április közepétől június végéig sárgyűjtőhelyek létesítésével és
fenntartásával
• valamint az ember-fecske
konfliktusok hátterében álló
ürülékpotyogást megszüntető fecskepelenkák
felszerelésével
érhetjük el.
A partfalakban fészkelő partifecske-kolóniáknak is segíthetnek az
emberek, ha a lejtősre erodálódás
miatt költésre alkalmatlanná vált,
méternyi magas földfalakat családi
kalákában, baráti társasági összefogás keretében ásóval függőlegesre
faragják.
mme.hu

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Április 1-jén szombaton
de. 10-12 óráig
Isaszegi Kisállatrendelő
Isaszeg, Ady Endre u. 1.
Rendel:
dr. Michalik László állatorvos
Tel.: 06/20-981-31-00

A Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonság és Állategészségügyi osztálya a vörös rókák veszettség elleni orális immunizálása miatt 2017. április 3-tól április 27-ig ebzárlatot és
legeltetési tilalmat rendelt el Aszód, Bag, Dány, Domony, Erdőkertes,
Galgahévíz, Galgamácsa, Gödöllő, Hévízgyörk, Iklad, Isaszeg, Kartal,
Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród, Nagytarcsa, Pécel, Szada, Tura, Valkó,
Vácegres, Vácszentlászló, Veresegyház, Verseg, és Zsámbok településeken.
Bővebb információ: www. godollo.hu

Tájékoztatás az ebek kötelező
veszettség elleni oltásáról
Idén a gödöllői kutyatartók az ebek veszettség elleni kötelező védőoltását a városi állatorvosi rendelőkben az alábbi
időpontokban kedvezményes áron adathatják be:
Március 27-31., hétfőtől péntekig, 9-11, 17-19 óráig, Április 1., szombat,
9-11 óráig.
KOVAVET BT. rendelője, Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Április 10-14., hétfőtől péntekig 9-11, 17-19-ig, Április 15., szombat, 9-11-ig.
PLÚTÓ ÁLLATORVOSI RENDELŐ, Gödöllő, Szabadság út 97.
Április 18-21., keddtől péntekig,17-18 óráig, Április 22., szombat, 9-11 óráig.
DR. KOLESZÁR ISTVÁN rendelője, Mátyás Király utca 11..
Április 24-28., hétfőtől péntekig, 8-10 óráig, Április 29., szombat, 9-11 óráig,
DR. BODÓ SZILÁRD rendelője, Gödöllő, Kazinczy Ferenc u. 34.
Az ebek kötelező veszettség elleni oltásáról a 164/2008. (XII./ 20.) FVM
rendelet szól. Ennek értelmében az állattartó köteles minden 3 hónapos életkort elérő ebet saját költségén veszettség ellen beoltatni és féregteleníteni,
majd mindezt 6 hónap múlva megismételni. A felnőtt kutyát minden évben
egyszer kötelezően újra be kell oltatni.
Szintén kötelező a bélférgek elleni kezeléshez szükséges féreghajtó tabletta.
Azoknak az ebeknek, amelyek nem rendelkeznek a Magyar Állatorvosi Kamara ajánlásának megfelelő sorszámozott oltási könyvvel, új oltási könyvet
állítunk ki. Az ebek oltása kérhető egyéb időpontokban is a rendelőben, illetve
háznál, de ebben az esetben az oltás teljes költségét, illetve a kiszállási díjat
is ki kell fizetni.
Fontos Tudnivaló: Négy hónapos kornál idősebb eb csak microchippel megjelölve tartható.
Ennek betartását a jegyző és a kerületi hivatal ellenőrzi. Veszettség ellen csak
microchippel megjelölt eb oltható. A veszettség elleni védőoltás alkalmával
a microchippes megjelölés is kérhető.

NÖVÉNYKÜLÖNLEGESSÉGEK A PÁLMAHÁZ KERTÉSZETBEN:
Nyitva: H–Szo 800–1700
tel.: 06-70/601-8608

AKCIÓ!

10 ezer Ft. feletti vásárlás
06-70/601-8618
esetén 10 % kedvezmény
Cím: Gödöllő, IsaszeGI út 60.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Turul
Állatkórház és Patika
Nyitva tartás:
Szombat, vasárnap:
9-19-ig
Gödöllő, Szabadság út 21.
(a HÉV-fordulónál)
Tel.: 06-30/943-9898

GYEPMESTERI TELEP: GAZDÁT KERESŐ KUTYÁK

SUZI: 2 éves zsemle, keverék lány. nagyon bújós,
imád labdázni. Szereti a
hasát, a kutyákkal és az
emberekkel barátságos.

EBZÁRLAT

FRICI: 1 éves kan. Szukákkal barátságos. Pórázon szépen sétál, alapvezényszavakat
ismeri.
Imád labdázni, keresi az
ember társaságát.

06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig

KAGI: 1 éves kan, erős
testalkatú, szertelen, nagy
mozgásigényű, könnyen
tanítható, kifejezetten családbarát kutya.

MARCIPÁN: 1 éves közepes, keverék szuka. Nagy
mozgásigényű, játékos, más
kutyákkal szemben domináns. Még nagyon kölyök.
Nagyon szerethető.

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy 2017. március 1-től a Gödöllő, Kőrösi Csoma Sándor utcában lévő
gyepmesteri telep üzemeltetője megváltozott. A változást követően a gyepmesteri tevékenységhez
kapcsolódó telefonszámok az alábbiak szerint módosultak:
Kóbor ebek bejelentése: 06-70-648-0200, naponta 8-18 óráig
Gyepmesteri telep: 06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig
Állattetem bejelentés: 06-30-303-3041, naponta 8-20 óráig
A fenti elérhetőségek 2017. március 1-től érvényesek Gödöllő város közigazgatási határain belül. VÜSZI Kft.

TEGYE SZEBBÉ KERTJÉT
A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KERTÉSZET SEGÍTSÉGÉVEL
A gödöllői Pálmaház Kertészet az idei tavaszi szezonban
is számos növénykülönlegességgel várja az érdeklődőket. A tavalyi év egyik nagy slágere, a Chilei araukária
(Araucaria
araucana) Chilei araukária
idén is megtalálható
lesz a tavaszi kínálatban.
Lomblevelű örökzöldekből is széles választékot
nyújt a Pálmaház, legyen szó babérmeggyről (Prunus laurocerasus) vagy örökzöld ezüstfáról (Elaeagnus ebbingei), mindenki megtalálja számítását a
gödöllői kertészeti árudában.
A Pálmaház Kertészet tavaszi céljai között szerepel a pálmafélék minél szélesebb
körben történő népszerűsítése. Fajta- és méretválasztékban is széles lesz a választék. Hazánk klimatikus viszonyai között egyes fajták, egy kis odafigyeléssel, minden
további probléma nélkül átteleltethetőek anélkül, hogy a hidegebb hónapokra téli
kertet kellene építenünk a növényeink védelme érdekében.
Az egyik ilyen pálma a kínai kenderpálma (Trachycarpus fortunei), ami a -15 fokos hideget is elviseli. Napos helyre ültessük kertünkben a növényt, esetleg a ház
déli oldala elé. Ez azért jó, mert ebben az esetben télen nem szorul védelemre a
növényünk, mint a kert közepén álló társuk, mivel az épület fala valamennyi hőt
kisugároz. Télen a levelek közé tömködjünk szalmát, majd kötözzük össze a leveleket, végezetül pedig csomagoljuk be nádszövettel az egész növényt és tekerjük
körbe alaposan nejlonnal. Ügyeljünk arra, nehogy csapadékot kapjon a pálmánk
csúcsrügye, mert akkor az egész növény elpusztulhat.
A kínai kenderpálmán
Pálmakülönlegességek
kívül olyan érdekességekért is érdemes lesz
betérni a Pálmaházba,
mint a kocsonyapálma
(Butia capitata) vagy
a kanári datolyapálma
(Phoenix canariensis),
nem is beszélve egyéb
mediterrán
növénykülönlegességekről,
amelyek egész nyáron
virágpompával örvendeztetik meg a kertbarátokat.
Látogassanak el a Pálmaházba, a gödöllői királyi kertészetbe!
Igényeljen törzsvásárlói kártyát online: http://www.palmahazkerteszet.hu/tvp.html
Cím: 2100 Gödöllő, Martinovics Ignác u. 2/A
Nyitva tartás: H-SZ: 8-18, V: 9-16
web: www.palmahazkerteszet.hu
e-mail: info@palmahazkerteszet.hu
Mobil: 06 - 20 - 415 00 63
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Röplabda – meglepetéseK Helyett…

5-8. helyekért küzdhet a Penta-GRC
Nem történt meglepetés a Békéscsaba – Penta-Gödöllői RC negyeddöntőben, azaz a papírformának
megfelelően a viharsarki alakulat
ellen kettős vereséggel végeztek a
mieink, ezzel az 5-8. helyekért játszanak majd a bajnokságban Borkovits Zoltán tanítványai.
Már az alapszakasz utáni párosítást követően tudni lehetett, hogy ebből a párharcból a
békéscsabaiak jönnek ki győztesen, így csak
a tisztes helytállásban reménykedhettek a
mieink. A sima vereségek pozitívuma az lehet, hogy idegenben sikerült szettet rabolni,
ami erőt adhat majd a folytatásra a lányoknak. Az egyik fél második győzelméig tartó
párharc végeredménye: 2-0 a Linamar-Bé-

késcsabai RSE javára.
Az 5-8. helyekért, a középmezőnybeli helyosztókon az első meccseket az MTK Budapest ellen vívja majd meg csapatunk. Az
ütközet győztese a másik ágon zajló UTE
– Kaposvár meccs győztesével mérkőzik
majd az ötödik helyért, míg a vesztesek a
hetedik helyért lépnek pályára a pontvadászat helyosztóin.
Az elődöntőben a BRSE ellenfele a Jászberény lesz majd, míg a másik elődöntőben a
Vasas a Nyíregyházával küzd majd meg a
bajnoki döntőbe jutásért.
NB I. rájátszás, negyeddöntők
Linamar-Békéscsabai RSE – Penta-Gödöllői RC 3-1 (8, -20, 15, 6)
Penta-GRC – Linamar-BRSE 0-3 (-12, -11,
-17)

HaRcművészet – itF taeKwon-do magyaR bajnoKság

Sikeres Contact ITF szereplés
Minden idők legnagyobb ITF
Taekwon-do Magyar bajnoksága került megrendezésre
március 11-12 között Békéscsabán, a Szent István Egyetem sportcsarnokában. A hatalmas várakozást követően
36 egyesület 320 versenyzője
nevezett a rangos eseményre
az ország minden részéből.
A hétvége érdekessége és népszerűsége abban rejlett, hogy idén ünnepli
40 éves fennállását a Magyar ITF Taekwon-do Szövetség, Harmat László alapító és örökös elnök jóvoltából. A rendezvény lehetőséget adott

gyerek, serdülő, ifjúsági és felnőtt
életkorúaknak, hogy kellőképpen
mérjék le tudásukat formagyakorlat, küzdelem, tradicionális küzdelem és törés versenyszámokban. A
Gödöllői Contact ITF Taekwon-do
Sportegyesület 10 fős csapattal vett
részt a hétvégi megmérettetésen és
a következő eredményeket érték el:
Bordács Sára serdülő küzdelem
44 kg-os súlycsoportban az első-,
míg formagyakorlatban a második
helyen végzett. Lovász Hanna az
ifjúsági küzdelem 65 kg-ban lett
második, Hídvégi Richárd Henrik
serdülő formagyakorlatban, Kiss
Dávid ifjúsági küzdelem 75 kg-

labdaRúgás – Feljövőben a gsK ii-szada

Fontos pont Dabasról
Két mérkőzésen voltak érdekeltek az elmúlt hétvégén a
gödöllői csapatok. A Gödöllői
SK első csapata a megyei I.
osztályban fontos, gól nélküli döntetlent ért el Dabason,
míg a megye háromban szereplő GSK kettő Mogyoródon
tudott nyerni 2-1-re.
Edzője nélkül, Nagy Dániel vezetésével utazott a Dabas kettőhöz a
remek formában lévő GSK. A mérkőzés tétje továbbra is az volt, hogy
megtartsa előnyét a második helyen
álló gödöllői alakulat az üldözők-

HoRgászveRseny –

Április 1-jén az Isaszegi tavon
A Pelikán Horgász Egyesület az
idén is megrendezi tavasznyitó
horgászversenyét az iskolásoknak április 1-jén az isaszegi tórendszer V-ös számú taván.
Jelentkezni a a verseny napján reggel 7.30
órától lehet, míg információt a 06/20252-35-43-as telefonszámon lehet kérni a
Pelikán HE elnökénél, Gerőfi Lászlónál!
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kel szemben és ez ugyan, csak félig
meddig sikerült, fontos pontot szerzett a Gödöllő.
Mieink a 20. játéknapot követően 42 ponttal, hat pont előnnyel a
harmadik Tura VSK-hoz képest továbbra is a második helyen állnak a
megyei I. osztály tabelláján.
Pest megyei I., 20. forduló
Dabas FC II. – Gödöllői SK 0-0
Megyei III. – Feljövőben a GSK II.
2-1-re nyert, ezzel kapaszkodik a tabellán a Gödöllői SK második számú csapata, akik ezúttal Mogyoródon tudtak nyerni. A győzelemmel

Utánpótlás – Már két csapat a döntőben
A juniorok után (a képen) a serdülő csapat is
a legjobb hat közé jutott a korosztályos bajnokságban, így nyugodtan leírhatjuk, hogy
a gödöllői röplabda hátország jó kezekben
van és jó úton halad. Szabados István felügyelete alatt zajló munka gyümölcse az
idén is beérni látszik, hiszen az országos
döntőbe jutott két csapatot követheti majd
egy harmadik is, ugyanis a gyermek korosztálynak is nagy esélye van bekerülni a
legjobbak közé.
-tt-

Kézilabda – maKulátlan junioRoK

Az első félidő döntött a GKC javára
Első félidei jobb játékának köszönhetően nyerni tudott 27-25re a Heves ellen a Gödöllői KC az
NB II-ben, míg a juniorok továbbra is ellenállhatatlanok, ezúttal a
hevesi csapat ellen nyertek 4029-re.
Bartos Gábor együttese számára a tabellán elfoglalt helyezések alapján (a forduló előtt harmadik fogadta a kilencedik
helyezettet) kötelező volt a két bajnoki
pont begyűjtése hazai pályán a Heves
ellen, de mint tudjuk, a kötelező a legnehezebb! Nem volt ez másképpen ezúttal sem de végül nyert a GKC, amelyet
az első félidei jobb játékával alapozott

meg. Természetesen utólag a gyengébb
második játékrész senkit sem érdekel, a
lényeg a győzelem megszerzése és a dobogó megőrzése volt. Mindkettő összejött és újabb kettő pontjával a mieink 20
pontosak, ezzel a második helyen állnak
az NB II. Északi-csoportjában.
Mácsár Gyula junior csapata a hevesi
fiatalok ellen is megőrizte makulátlan
mérlegét, a magabiztos 40-29-es győzelemmel már 30 pontos a csapat és természetesen vezeti csoportját.
NB II. Északi-csoport, 17. forduló
Gödöllői KC – Hanyi Travel Heves SE
27-25 (16-11)
Juniorok: Gödöllői KC – Heves SE
40-29
-tt-

Futsal – listavezető után jön a seRegHajtó
ban, míg Péter-Horváth Norbert
felnőtt küzdelem 70 kg-ban szerzett
bronzérmet. A csapatot Kókai Zsolt
mester irányította, valamint Könczöl
Alexandra és Nagy Diána segítette.
A csapattal kapcsolatos további információkat a www.itfaekwondo.hu
-lioldalon olvashatnak.

már 29 pontos a társaság, ezzel a
hatodik helyen áll a Közép A-csoportban Kerecsényi F. Norbert
együttese.
Pest megyei III. Közép A-csoport, 17. forduló: Mogyoród KSK
– Gödöllői SK II-Szada 1-2 (0-2)
Gólszerzők: Kerecsényi F. Norbert,
Bali Dávid.
-llHeti programajánló

Pest megyei I., 21. forduló
Április 2., vasárnap 15.30 óra
Gödöllői SK – Pilisi LK
Pest megyei III., 18. forduló
Április 1., szombat 15.30 óra
Gödöllői SK II-Szada – Dány KSK
(Táncsics M. úti Sportcentrum)

A dobogó még meglehet
Lapzártánk után ért véget a MAGLOG Team CFT Gödöllő újabb
mérkőzése a futsal NB II. keleti-csoportjának felsőházi rájátszásában a Csenger ellen, majd
pénteken a sereghajtó MVFC-Berettyóújfalu kettőt következik.
A gödöllői gárda – persze papíron még
bármi megtörténhet – úgy néz ki, hogy
az elmúlt fordulóban hazai pályán elszenvedett hazai vereséget követően
kénytelen kiszállni a csoportelsőségért
zajló párharcból, de a csoport harmadik
helye még meglehet a MAG-LOG számára. Ehhez természetesen az kell, hogy
ne hibázzanak többet Baranyai Pál tanítványai. A 14-14 ponttal első helyen
álló Csenger és Debreceni EAC mögött a
Kazincbarcikai Ördögöknek 7, a Gödöllőnek és a Kincsem Lovasparknak 6-6
pontja van, míg a sereghajtó MVFC egy
ponttal szerénykedik a tabellán három
fordulót követően.
A már említett csengeri párharcot követően március 31-én az MVFC II.

ellen lép pályára hazai környezetben
a gödöllői alakulat. Az 1-6. helyekért
zajló rájátszásból ezt a két párharcot is
beleszámítva még hét forduló van hátra, azaz összesen 21 pontot szerezhet
még a MAG-LOG Team csapata, ami
matematikailag akár még első helyet is
érhet, persze ehhez a lapzártánk előtt
nyolc pontos előnnyel élen álló listavezetőknek hatalmas vesszőfutásba kellene
kezdeniük. A reális cél tehát a harmadik
hely lehet Nagy Rolandék számára és
erre minden esélye meg is van a csapatnak.
-tlA MAG-LOG Team CFT Gödöllő
hazai mérkőzéseinek időpontjai:
Március 31., péntek 19:00: MAG-LOG
Team CFT Gödöllő – MVFC II.
Április 7., péntek 19:00: MAG-LOG
Team CFT Gödöllő – Debreceni EAC
Május 5., péntek 19:00: MAG-LOG
Team CFT Gödöllő – Csenger Futsal
(A hazai mérkőzések helyszíne: SZIE
sport csarnok!)
Részletes program: www.mlsz.hu

asztalitenisz – nyílt veteRán Ranglista veRseny

Öt gödöllői érem
Március második hétvégéjén
rendezték a gödöllői Hajós iskola tornacsarnokában az 5. Gödöllő Kupa és Országos nyílt veterán raglista versenyt, amelyre
ezúttal is szép számmal neveztek az asztalitenisz szerelmesei. A gödöllőiek összesen öt
érmet szereztek.
A hét kategóriában, férfi és női páros,
illetve egyéni versenyen a legfiatalabb
korcsoport a 40, a legidősebb pedig a
80 év fölötti volt. A gödöllői veteránok
közül egyéniben az 50-59 éves férfiak

„Felhívás!

LISZI GÖDÖLLŐ KUPA Amatőr
Asztalitenisz Verseny
2017. április 1-jén 9.30 órától a Damjanich János Általános Iskola tornacsarnok:
női és férfi egyéni, vegyes páros és férfi
páros kategóriák.
A verseny részletes lebonyolításának
rendjéről az esemény Facebook oldalán
olvashatnak.
A verseny fővédnöke:
dr. Gémesi György polgármester

között Miroslav Kolar a legjobb nyolc
között esett ki, míg párosban Zoltai
Zoltán (Mavex SE) oldalán ezüstérmes lett. A 60-64 éves kategóriában a
GEAC-os Baráth Kornél egyéniben
ezüstérmet szerzett, míg párosban Geri
Lászlóval (Csákvári TK) a harmadik
lett. A nők 40 év fölötti mezőnyében
egyéniben és párosban is egy-egy
arany- és ezüstérem született Spengler
Krisztina jóvoltából, aki magabiztosan nyerte az egyéni kategóriát, míg
párosban a Vértesszőlősi SE versenyzője, Máger Edéné oldalán lett második.
-lt-
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Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola

Április 1., szombat, 16.30: Gödöllői Királyi Váró
Királyi Kölyök Koncertek – Hangszerbemutató óvodásoknak és kisiskolásoknak
Tótágast áll a világ! – Vidám műsor a
Gödöllő Consort tagjaival
Április 3., hétfő, 17.30: A zongora tanszak kiemelt hangversenye
Április 5., szerda, 17.00: A fafúvós tanszak kiemelt hangversenye
Április 6., csütörtök, 17.00:
Székely Judit (furulya) növendékeinek
hangversenye

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
címmel beszámoló kiállítás látható, a GIM-Házban működő művészeti tanfolyamok munkáiból

MŰVÉSZETI VEZETŐK
Kárpitszövő műhely: Farkasvölgyi Éva, kárpitművész
Kerámiaműhely: F. Orosz Sára, DLA keramikusművész
Textiltechnikák-rajz műhely: Hidasi Zsófi, textiltervező művész
Festészeti műhely: Incze Mózes, festőművész
A kiállítás kurátora: Katona Szabó Erzsébet, a közalapítvány elnöke
A kiállítást rendezte: Kecskés József, a közalapítvány kurátora
A kiállítás megtekinthető 2017. március 31-ig, minden szombaton és vasárnap 14 órától 17 óráig, illetve előzetes bejelentkezés alapján, más napokon is
GIM-Ház (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15-17. telefon/fax 28-419-660
e-mail gimhaz@invitel.hu www.gimhaz.hu
Támogató: Gödöllő Város Önkormányzata
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Közérdek

Pályázati felhívás
Gödöllő Város Önkormányzata
pályázatot ír ki a város közéleti,
kulturális egyesületei, egyesületszerűen működő közösségei,
egyéb civil szervezetei támogatására.
1. Pályázat célja: Gödöllő Város
Önkormányzat pályázatot hirdet
helyi hatáskörű közfeladat ellátására, civil kezdeményezések támogatására, amelyek kizárólag Gödöllő városához kötődnek (2011. évi
CLXXV. törvény. 2. §. bekezdései
alapján).
2. A támogató megnevezése: Gödöllő Város Önkormányzata
3. A pályázat jellege: nyílt.
4. A pályázók köre:
– Pályázatot nyújthatnak be:
Gödöllőn ténylegesen működő
(esetleg gödöllői székhellyel rendelkező), magyarországi adószámmal és számlaszámmal rendelkező
civil szervezetek, egyesületek, alapítványok gödöllői hatáskörű feladat ellátására.
5. A pályázat tartalmi és formai
követelményei: a pályázati adatlapban * jelölt rész kitöltése kötelező! Más jellegű (előző évi) és
hiányos pályázati adatlapot nem
áll módunkban befogadni. Dátum,
aláírás és pecsét kötelező eleme a
pályázat benyújtásának. Ha a civil
szervezet nem bejegyzett, akkor is
tud pályázni bejegyzett szervezeten
keresztül. Ebben az esetben szükséges a bejegyzett szervezet és a
nem bejegyzett szervezet aláírása
együttesen, pecsétje is a pályázati
adatlapon.

6. A támogató rendelkezésére álló
forrás megnevezése: Civil szervezetek támogatása.
Támogatási összkeret összege:
4.000 E Ft.
7. A költségvetési támogatásból
elszámolható és el nem számolható költségek köre: a támogatási célhoz közvetlenül kapcsolódó
költségek köre.
8. A támogatás jellege, formája:
vissza nem térítendő, egyszeri támogatás.
A pályázati tevékenység megvalósításának időtartama: 2017. január 1 - 2017. december 31-ig.
9. A támogatás folyósítása, elszámolása: Gödöllő Város Önkormányzata a „Támogatási megállapodás” aláírását követően – a
szerződésben foglaltak alapján –, a
Pályázó bankszámlájára utalja a támogatás összegét.
A Pályázó a támogatás összegét köteles a pályázatban megjelölt célra
fordítani, és a megvalósítást követően, de legkésőbb 2018. január 31ig az összeg felhasználásáról elszámolni, a jelen pályázati felhívásban
szereplő szabályok szerint.
Csak olyan számla (pénzügyi bizonylat, pénzügyi dokumentum)
fogadható be, amelyről kideríthető,
hogy a pályázati cél megvalósításához közvetlenül kapcsolódik.
10. A pályázat benyújtásának
határideje és módja (ettől eltérni
nem lehet):
2017. március 31. (péntek) 12 óra
A pályázatokat 1. példányban kell
eljuttatni postai úton az alábbi
címre (Polgármesteri Hivatal, Pol-

POLGÁRMESTERI
FOGADÓNAP
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy dr. Gémesi György áprilisi fogadónapját
2017. április 13-án, csütörtökön tartja
10-12, és 14-16 óráig.

gármesteri Kabinet 2100 Gödöllő,
Szabadság tér 7.) vagy személyesen
a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet (Budapest Bank volt
épülete 2100 Gödöllő, Szabadság
tér 6.)
A pályázati adatlap 2017. március
06-tól beszerezhető a Polgármesteri Hivatal portáján (Budapest Bank
volt épülete 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) vagy letölthető a városi
honlapról (www.godollo.hu/hirek).
11. A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségei és feltételei:
Hiánypótlásra nincs lehetőség. A
követelményektől eltérően - akár
formai, akár tartalmi hibákkal –
összeállított pályázat - értékelés
nélkül - elutasításra kerül.
12. A pályázatok elbírálásának
határideje, főbb szempontjai:
2017. április 27. (csütörtök)
Tevékenységi körök, Gödöllőn aktív programokkal régóta működő
civil szervezetek, aktív kapcsolattartás a többi gödöllői és más civil
szervezetekkel, nem lehet gazdasági és politikai tevékenységi köre a
civil szervezetnek (kizáró ok).
13. A pályázat eredményéről
történő értesítés módja és határideje: e-mailben és/vagy levélben
2017. május 02-ig.
14. Bővebb felvilágosítás a pályázattal kapcsolatban: személyesen
a Polgármester Hivatal, Polgármesteri Kabinet (Budapest Bank volt
épülete 2100 Gödöllő, Szabadság
tér 6.), vagy e-mailben a kovacs.
reka@godollo.hu e-mail címen keresztül, vagy a 06-70/886-8706-os
telefonszámon.

Az 1997-ben a művész unokája által létrehozott Körösfői-Kriesch
Aladár Művészeti Alapítvány a névadó gazdag szellemi és művészeti hagyatékának méltó megőrzése céljából támogatást nyújt a
művészet bármely ágában tehetséges gödöllői fiataloknak, s elismerésben részesíti a gödöllői fiatalok művészeti oktatását kiemelkedő
színvonalon végző pedagógusokat. Az alapítvány közhasznú, a
személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlásával is támogatKörösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány
ható: 18677818-1-13

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GÖDÖLLŐI JÁRÁSI HIVATAL

A Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola várja az érdeklődő
kollégákat, szülőket, zeneszerető és az emberi hang közvetítő
funkciója iránt fogékony
embereket a

HANG VILÁGNAPJA
alkalmából tartott
NYILVÁNOS PRÓBÁRA

2017. április 12., 9.00-10.45
Program:
9.00–9.45: Kicsinyek kórusa
10.00–10.45: Nagyok kórusa
Helyszín:
Erkel Ferenc Általános Iskola
Zeneterem
Bejelentkezés: efai@erkeliskola.hu

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/370-3104

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Március 27–április 2.:
Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.
Április 3-9.:
Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35.
Tel: 06-28/430-856, 06-30/634-3723
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160.
Tel.: 06-28/525-212, 06-70/550-3377
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16.
Tel: 06-28/410-653, 06/30-331-8822
M. Szabó és Társai Temetkezési Bt., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 38.
Tel: 06-28/410-302, 06-20/9376-375

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
06-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
06-30/621-2968
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Fotó:

Gödöllői kávéházba

Tatár Attila

MOSOGATÓ–TAKARÍTÓ
munkatársat keresünk!
Jelentkezés személyesen:
Gödöllő, Dózsa Gy. út 13. címen

ÁLLÁSHIRDETÉSEK
– Gödöllőn az Erzsébet Királyné Étterem és Kávézó keres szakképzett, angolul beszélő pincért, felszolgálót.
A jelentkezéseket fényképes önéletrajz formájában
várjuk az info@erzsebetkiralyneetterem.hu e-mail címre, vagy személyesen a Dózsa György út 2. szám alatt.
– Gödöllőn az Erzsébet Királyné Étterem és Kávézó
keres munkatársat konyhai kisegítő, mosogató munkakörbe.
A jelentkezéseket fényképes önéletrajz formájában
várjuk az info@erzsebetkiralyneetterem.hu e-mail címre, vagy személyesen a Dózsa György út 2. szám alatt.
– Gödöllőn a Monarchia Rétesház keres munkatársat.
A jelentkezéseket fényképes önéletrajz formájában
várjuk az info@erzsebetkiralyneetterem.hu e-mail címre vagy személyesen a Dózsa György út 2. szám alatt.

A piaci
csarnokban
üzlet,
az udvaron
pavilon kiadó!
Érdeklődni: a
helyszínen, vagy a
06-30-5030777 számon
Vilhelm Ferencnél.

Mob.: +36/30-952-9987
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KÖZLEMÉNY
+ A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen hetilapja! Reklámozza cégét, szolgáltatását nálunk, mert ezt biztos elolvassák.

INGATLAN
+ Gödöllőn minőségi garázs-összekötéses
ikerház, 3szoba+ nappalis, 135nm hasznos,
420nm-es privát telekkel eladó. I.ár: 35MFt
TEL.:20/772-2429
+ Új építésű részen 4 szoba+ nappalis, garázsos újszerű 139nm-es ikerház eladó
600nm-es telken iár: 41,9m Ft TEL.:20/7722429
+ Sürgősen eladó Gödöllőn, belvárosban egy
30nm-es, fsz-i, cirkós üzlethelyiség Iár:9.9M
Ft+áfa. TEL.: 20/804-2102
+ Eladó 3szoba+ Nappalis, teljesen alápincézett ház Gödöllőn irányár:26,9Mft
TEL.:20/804-2102

2017. március 28.

+ Eladó 1.5szobás, 44nm-es, földszinti konvektoros lakás központban Iár:12.8MFt.
TEL.:20/804-2102
+ Gödöllő központjában IV.emeleti, 58m2-es,
kétszobás lakás, jó állapotban sürgősen
eladó! Irányár: 15,8Mft. TEL.:20/539-1988
+ Antalhegy lábánál 1263m2-es 20.5m
utcafronttal rendelkező telek eladó!
Iár:14.9MFt TEL.:20/539-1988
+ Újfenyvesben nappali+ 5szobás, garázsos ikerházfél eladó! Irányár:39,5Mft
TEL.:20/539-1988
+ Gödöllő központjában nagyon jó állapotú, kétszobás magasföldszinti lakás eladó!
Irányár: 16,5Mft
TEL.:20/539-1988
+ Gödöllőn, Királytelepen 452m2-es, öszszközműves saroktelek ikerház építésére vonatkozó kész háztervvel eladó!
Iár:9,8MFt. TEL.:20/772-2429
+ Szadán igényes környezetben, jó fekvésű, 1600m2, gondozott, közműves építési
telek 9,5M-ós irányáron sürgősen eladó!
TEL.:20/772-2429
+ Eladó lakást keresek központban!
Tel.:20/804-2102
+ Bontandó házat vagy építési telket vennék
Gödöllőn! TEL.:20/944-7025
+ Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló kiadó!! 14Eft/hó (Félév esetén kedvezmény!)
Tel.:20/944-7025
+ Gödöllő nagyfenyvesi részén 54,14 nmes, első emeleti tégla lakás két külön nyí-

ló szobával, hatlakásos társasházban eladó. Teljes körűen felújított. Iár: 15,9 MFt.
0630/347-3565
+ ÁRON ALUL ELADÓ az irtványban 1.000
nm-es területű szántó, ami jó fekvésű, könynyen megközelíthető. Érd: 28/413-067
+ Gödöllői kertes családi ház eladó 1100
nm-es telken. Komfortos, 3 szobás. Hasznos lakóterület 92 nm+ 40 nm lakóépület
félkész állapotban. Pince és garázs is van.
Érdeklődni: 20/2210-199
+ DOMONYVÖLGY domb tetején 1800 nmes telek eladó. (Zártkert, de átminősítése folyamatban.) Villany az utcában, illetve nyaraló házak is vannak. Irányár 4,5 M Ft. Érd:
0630/262-3409
+ Zsámbokon 27 éve működő tartozásmentes Vas-Műszaki-Festék üzlet céggel, áruval,
házzal, telekkel nyugdíj miatt eladó, esetleg
gödöllői, belterületi ingatlanra cserélhető.
Ár:26MFt. 06-70-333-0636
+ TELEK ELADÓ: 742 nm, nem közműves
zárt kert. Villany az utcában. Iár: 2,5 MFt.
Tel: 061/252-4204
+ Szadán 630 nm-es telken 80 nm alapterületű családi ház eladó. Ár: 22,8 M Ft. Érd:
0620/9666-921
+ Gödöllőn, központi részen felújított/ korszerűsített, 2 szobás, nagy erkélyes panel
lakás eladó. Iár: 16,4 M Ft. Az ár alkuképes!
Tel: 06/30-384-0199
+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben egy 100nm-es, 2nappali, 2fürdőszobás,
2szintes, téglaépítésű lakás bramac cseréppel, egyéb helyiségekkel Gödöllő egyik
legjobb helyén. A ház előtt ingyen parkolási
lehetőség. I.á.: 28,9 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Kazinczy lakótelepen egy
58nm-es, nappali + leválasztott 2félszobás,
loggiás társasházi öröklakás felújított fürdőszobával. I.á.: 14,5 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában
egy 1. emeleti, 2,5 szobás, loggiás társasházi öröklakás. I.á.: 16,9 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő Blahai részén egy földszint+tetőteres nappali+2szobás +40nm jelenleg szalonként működő, de önálló apartmanként is bevonató téglaépítésű, szigetelt,
családi ház 714nm-es telken, erkéllyel, kertkapcsolatos terasszal. I.á.: 31,5 mFt 0620919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Szent János utcában egy
téglaépítésű, 2szobás, loggiás, saját pincerésszel rendelkező öröklakás, mely déli fekvésű, zöldövezeti parkrészre néz. I.á.: 15,5
mFt 0620-919-4870

KÍNÁLATUNKBÓL:
• Gödöllőn, a központ közelében N+ 5 szobás,
földszintes, felújított cs. ház nagy telken eladó. Iá:37 mFt.
• Gödöllőn, a Királytelepen 2007-ben épült,
N+6 szobás, kétgenerációs családi ház eladó. Iá.: 43,5 m Ft.
• Máriabesnyőn, N+2 szobás, kiváló állapotú,104 nm-es családi ház szép kertben eladó.
Iá.: 24,9 mFt.
• Kartalon 2 szintes,220 nm-es, 4 szobás
családi ház melléképületekkel, nagy telken
eladó. Iá.: 12,5 mFt.

+ Eladó Gödöllőn az újfenyvesi részen egy
nappali+ 5szobás, 2006-ban épült családi
ház 500nm-es telken. Az ingatlanban padlófűtés van kialakítva, garázs elektromos kapu
beszerelve. A tetőtéri szobából egy nagyméretű terasz van kialakítva. I.á.: 39,5 mFt
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a legszebb környezetében
a Csemetekertben egy most épülő 4db, önálló telekrésszel rendelkező, 2szintes, nappali+ 4szobás, 2fürdőszobás 84nm-es családi
ház kocsibeállási lehetőséggel, teljes értékű
emelettel, terasszal, erkéllyel. A látványterveket, alaprajzot meg lehet tekinteni telefonos megbeszélés alapján. I.á.: 35,9 mFt/db
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az alvégben egy 180nm
alapterületű, 4,5 szobás parasztház, teljesen
új tetőszerkezettel, összközművel, 472nmes telken. I.á.: 18,9 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi részén egy
110nm alapterületű, 2,5 szobás családi ház
550nm-es telken. Az ingatlan összközműves, alatta 2x10nm-es pince található. I.á.:
20mFt 0620-919-4870

2017. március 28.

+ Eladó Aszódon egy 2szintes ikerház, melyben a tetőtéri lakrész befejezetlen, beköltözhető részben egy nagyméretű nappali,
konyha, fürdőszoba, alatta teljes szuterén
található. I.á.: 15 mFt 0620-919-4870

ALBÉRLET KIADÓ
+ Gödöllőn, csendes helyen, 60 nm-es, 2
szobás tetőtéri bútorozatlan lakás kiadó.
65.000 Ft+ rezsi+ 2 havi kaució. Érdeklődni:
0620/333-5405

+ Kiadó Gödöllőn központhoz közel 55 nmes felújított lakás. Bútorozatlan, de a konyha
teljesen gépesített, berendezett. Bérleti dij
75 ezer+ rezsi + 2 havi kaució. Érd. 0670338-0717
+ Gödöllőn 3 szoba, nappalis összkomfortos
különálló családi ház (a telken mellette lévő
kiadva), bérbe adó szívességi szerződéssel.
Tel: 70/779-8529

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Zsámbokon 27 éve működő tartozásmentes Vas-Műszaki-Festék üzlet céggel, áruval,
házzal, telekkel nyugdíj miatt eladó, esetleg
gödöllői, belterületi ingatlanra cserélhető.
Ár:26MFt. 06-70-333-0636
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+ Sürgősen eladó Gödöllőn, belvárosban egy
30nm-es, fsz-i, cirkós üzlethelyiség Iár:9.9M
Ft+áfa. TEL.:20/804-2102
+ Egyetem téren GARÁZS hosszútávra kiadó. 30/366-2140
+ Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló kiadó!! 14Eft/hó (Félév esetén kedvezmény!)
Tel.:20/944-7025

ÁLLÁS
+ Táblagéppel, okostelefonnal szabadidőben végezhető munkára keresek internetes
(webshopos) értékesítőket és üzletkötő
munkatársakat. Részletek: Károlyi Péter
20/777-1122, vagy hiperbiznisz@gmail.com

+ Gödöllői belsőépítész cég megbízható,
nem dohányzó ASZTALOS BESZERELŐT
keres műhely- és helyszíni munkára. Jelentkezni önéletrajzzal a formart2003@gmail.
com címen lehet.
+ Gödöllői aroma üzembe keresünk 1és 2
műszakos munkára folyadék és poraroma
gyártókat. Előny: élelmiszer ipari vagy vegyipari végzettség. Versenyképes fizetést+ kafetériát biztosítunk. Fényképes önéletrajzokat várunk: info@foodbase.hu
+ Pest megyei SZAKÁPOLÓI szolgálat OKJ
ápolói végzettségű munkatársakat keres
Gödöllő és környékére. 06-20-459-1441
+ Gödöllői cég ÉPÍTŐIPARI SEGÉDMUNKÁST keres Gödöllő
és környéki munkavégzésre. Érd: 0630/727-8662
+ Gödöllői műanyagüzem felvesz három
műszakos
munkarendbe
betanított
munkásokat, illetve
1 fő takarítónőt. Tel:
70/365-5010

+ KONYHAI KISEGÍTŐT, SZAKÁCSOT keresünk felvételre, szadai étterembe. Érdeklődni: 0620/9430-746
+ Gödöllői büfébe gyakorlattal rendelkező
PULTOST keresünk. Érd: 0670/606-2773
+ Pénzügyi, gazdasági ügyintéző kollégát keresünk - Gödöllőről és közvetlen környékéről.
Piacképes fizetés, ingyenes nyelvtanulási
lehetőség, cafeteria. Elvárások: felhasználó
szintű excel és word tudás. Jelentkezés: emailben motivációs levél és önéletrajz beküldésével: ili.godollo@gmail.com és info@ili.hu
+ Nyugdíjas, 65 év fölötti hölgyet keresünk
hosszútávra iskolás gyerek felügyeletére
hétfőnként. Jelentkezés rövid önéletrajzzal:
mayerm937@gmail.com
+ Gödöllő területére hajnali, 2-3
órás munkára HÍRLAPKÉZBESÍTŐ kollégát felveszünk. Aszódra,
Veresegyházra és Gödöllőre megbízható SZÓRÓLAPTERJESZTŐKET keresünk. Érd: 20/257-7411
+
CSOPORTVEZETŐ-MŰVEZETŐ
kollégát keresünk. Szakipari, építőmesteri munkákhoz, elsősorban
műgyanta-alapú
padlóburkolatok és kapcsolódó szerkezetek
kivitelezéséhez keresünk CSOPORTVEZETŐ-MŰVEZETŐ kollégát. Elvárások - munkavégzés változó munkahelyeken az ország
egész területén, - munkavállalók
építéshelyi közvetlen irányítása,
tevékenységük összehangolása,
felügyelete, -minőség folyamatos ellenőrzése, fizikai munkában
való alkalmi részvétel, -gondoskodik az optimális eszköz- és
gépkihasználásról, -az adminisztratív feladatok naprakész
vezetése, -magas szintű, precíz, önálló
munkavégzés, -felelősségteljes hozzáállás, -rugalmas, terhelhető személyiség, -B
kategóriás jogosítvány. Előny: -technikusi végzettség, művezetői tanfolyam vagy
szakmunkásvizsga; -művezetésben szerzett tapasztalat. Amit nyújtunk: -szakmai
képzés, -kiemelt teljesítményarányos
bérezés, -folyamatos munkavégzés. Cégünk telephelye Gödöllő. Rövid szakmai
önéletrajzát kérjük az allas2016if@gmail.com e-mail címre eljuttatni.
+ Gödöllői gépalkatrész-gyártó vállalat
hagyományos GÉPI FORGÁCSOLÓT keres. Jelentkezés: galgagep@galgagep.
hu Boros Csaba: 06-30-237-9437
+ Gödöllői ügyvédi irodába keresünk jogászt vagy ügyvédjelöltet. Érd: 06-309911-778, e-mail: dr.borsosjozsef@gmail.com
+ Gödöllőre heti egy alkalomra keresek
magára és munkájára igényes hölgyet takarításra, vasalásra. Érd: 06-30-6455-659
+ Házi betegápolásra keresünk kolléganőket dél-németországi családokhoz.
Jelentkezni a 06-20-4466-120-as telefonszámon lehet.

+ Gödöllői lovardába 4 órás munkára munkatársat keresünk. Érd: 06/30-948-0090,
06/70-7081-700

SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven,
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366,
20/543-1775, e-mail: info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com
+ KERTSZABÓK KFT KERTÉPÍTÉSSEL, kertgondozással, automata öntözőrendszerek
kiépítésével, kerti támrendszerek és burkolatok kialakításával foglalkozik: www.kertszabok.hu 20/571-3008
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EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag benőtt gombás köröm
kezelése, ápolása. Talpmasszázs. Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kontároktól! 30 év szakmai háttér. Bárándi József
20/532-7275

OKTATÁS
+ MATEMATIKA – korrepetálást (2.általánostól), emelt- és középszintű érettségire
való felkészítést vállal gödöllői középiskolai
tanár. Főiskolások, egyetemisták segítése
is! 20/380-2268 (du., este hívható)
+ OLASZ nyelvtanítás kezdőtől felsőfokú
szintig. Tel: 0630-838-6607

ADÁS-VÉTEL

+ KERTGONDOZÁS: metszés, sövénynyírás,
bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák.
Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel:
30/528-7777
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház,
Kossuth utca 13. Tel: 06-30-592-1856, 0630-508-1380, 06-28-784-752
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS,
új csatorna bekötés, fürdőszobák, régi fűtési
rendszerek, vízvezetékek felújítása, új szerelése, kialakítása, locsoló, mérő tervezése,
beépítése, átadása. Cirkók, gázkészülékek,
konvektorok karbantartása felújítása, javítása. Tel: 20/9527-289, 28/476-229
+ KERTÉSZ munkát vállalok. Mindent, ami
egy kisebb-nagyobb kerttel kapcsolatos. Kerítés és kerti bútor festést, hulladék elszállítást is végzünk. Ingyenes aznapi felmérés!
06/20-9777-888
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon
bizalommal, házhoz megyek. Számítógép
szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/3339201
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka!
Tel: 20/4-359-650
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL.
Tóth Tamás 06-70-502-5620
+ KERTGONDOZÁS metszés, gépi lemosó
PERMETEZÉS, műtrágyázás, rotációs kapálás. Fakivágás, bozótirtás, sövényvágás,
ereszcsatorna tisztítás. Ágak, levelek, galylyak elszállítása. 06/30-747-6090
+ KERTÉPÍTÉS, KERTFENNTARTÁS Szakképzett kertész teljes körű kertépítést és a már

meglévő kertek szakszerű karbantartását
vállalja. Elérhetőség: 06205516476 Facebook: Bernáth Kert
+ Betegségeket kiváltó lelki okok oldása
Gödöllőn. További információ a www.thetagodollo.hu oldalon. Időpont egyeztetés:
20/367-4274
+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Csomagoló anyagok árusítása.
Minden, ami a költöztetéshez kell. Hadnagy
Árpád 20/311-7470
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül.
Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék
tartályok csapok szifonok cseréje. Csatorna
kamerázás. VÍZSZERELÉS. 20/491-5089
+ LAKÁSSZERVIZ. Vízszerelés, ajtók, ablakok beállítása, zárszerelés, biztonsági zárak felszerelése. Bútorszerelés és gyártás
(konyha és gardrób). 06-70-201-1292
+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL, BÁRMIKOR! Igény esetén RAKTÁROZÁST, LOMTALANÍTÁST is vállalunk. Tel: 70/621-6291
+ Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES
MUNKÁT, BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST és fűnyírást! Tel: 06-70-3619679
+ KÁRPITOS munkákat vállalunk. Bútoráthúzás olcsón, gyorsan. Amennyiben teljesen
új franciaágyat, ülőgarnitúrát álmodott meg
lakásába, komoly tapasztalattal elkészítjük
a kívánt formában, méretben. Tel: 20/9432828
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE, SZALAGPARKETTA lerakás garanciával kiszállási díj nélkül precíz, diplomás szakembertől
rövid határidővel. 0670-418-3032

+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégiségeket, magyar és külföldi bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel:
28/412-230
+ Almásy Katalin becsüs, vásárol legmagasabb áron bútorokat (romosat is), festményeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat,
szobrokat, könyveket, csillárt, ékszereket,
hangszert, kitüntetést, régi pénzt, csipkét,
bizsukat, borostyánt, hagyatékot, mindenféle régi tárgyat díjtalan kiszállással, értékbecsléssel hétvégén is. 30/308-9148
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díjtalan kiszállással vásárol antik bútorokat,
festményeket, órákat, mindenféle szobrokat,
vitrin dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hiányos darabokat is), régi pénzeket, bizsukat
és ékszereket, borostyánt, mindenféle régiséget és HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron
vásárolunk első vevőként! Tel: 06/1-2931759, 70/942-0806, 20/465-1961
+ Tolnai világlexikon 20 kötet (1.000 Ft/ kötet), bográcsállványok, politúros 4 szemé-

lyes asztal, hosszú bőrkabát (46 méret), 2db
egyszemélyes heverő külön kárpitozott matraccal eladó. 30/709-1097
+ Gáztűzhely, zongora, pianínó, étkészlet,
camping asztal székekkel, ágyneműk, NEO
barokk szobabútor eladó. 20/341-4088
+ KERTÉSZKEDŐK FIGYELEM! Érett marhatrágya 60 l-es kiszerelésben 800 Ft/zsák.
Szállítás megoldható. Rendelhető: 20/4699295

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással.
Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás,
töltés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi
akkuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út 50.
(Temetővel szemben) 06-30/536-4300,
28/611-728 www.akkugodollo.hu
+ Suzuki Swift (1996-2005) tetőcsomagtartó és 2 db kerékpártartó a csomagtartóra eladó. Tel: 06/20-579-1954

EGYÉB
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi
Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Lépesméz, Propolisz, Virágpor kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk.
30/9891-721
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől!
Akác-, Akác-Hárs-, Hárs-, Repceméz. 720mles csavaros tetejű befőttes üveget cserébe
elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913
+ KERTÉSZKEDŐK FIGYELEM! Érett marhatrágya 60 l-es kiszerelésben 800 Ft/zsák.
Szállítás megoldható. Rendelhető: 20/4699295

2017. március 28.

gödöllői szolgálat 15

16 gödöllői szolgálat

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2017. ÁPRILIS 4.
Megfejtés: Városunk egyik nevezetességének történetét bemutató film.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Lipták Irén, Radnóti M. u. 11.,
Géczy Katalin, Szabadság út 163.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Spányik Anna, Szőlő u. 28.,
Utassy István, Jászóvár u. 48.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: Mészáros Antal, Kör u. 6.
A Városi Múzeum 1000 Ft értékű ajándékutalványát nyerte: Bakó Attila, Antalhegyi u. 51.,
Forró Lászlóné, Szent István tér 7.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Seregélyes
Mónika. Fenyves köz 23., Hrebenák József László, Mátyás király u. 15.
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